Afval gewoon apart
is heel gewoon!
Elk huishouden, dus ook het jouwe, heeft afval: verpakkingen, aardappelschillen, verfrollers, blikjes, koffiedik en nog veel meer. Het niet scheiden van afval kost onnodig
veel geld. Herbruikbare grondstoffen gaan daardoor verloren, waardoor er geen nieuwe
producten van gemaakt kunnen worden. Best apart dus dat (nog) niet iedereen zijn of
haar afval scheidt. Afval is meer waard dan je denkt. De meeste dingen die weggegooid
worden, vormen de basis voor nieuwe producten. Dus waarom zou je het nog niet doen?
Afval scheiden is eigenlijk heel gewoon.

Plastic gewoon in de vuilnisbak?
Dat kan in Ermelo!
Er komen regelmatig vragen binnen over de
inzameling van plastic verpakkingen. Apart houden
van plastic afval is niet nodig in de gemeente
Ermelo. De gemeente Ermelo heeft gekozen voor

Wat mag in de GFT-container?
Groente- fruit en tuinafval mag allemaal in de GFT container. Wist je dat je ook etensresten,
koffiefilters, eierschalen, loof en oud brood in de GFT container mag gooien? Ook snijbloemen,
kamerplanten, gras en klein snoeiafval kunnen bij het GFT. Grof snoeiafval mag niet bij het GFT.
Dit kun je inleveren bij afvalbrengstation Kamphorst

Restafval

nascheiding. Bij nascheiding haalt onze afvalverwerker het plastic afval achteraf uit het restafval
met behulp van infrarood licht. Het wordt dan weer
als nieuwe grondstof gebruikt in bijvoorbeeld een
stofzuiger of koffiezetapparaat. Dit is goed voor
het milieu èn het levert ook nog eens een lagere

Eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel in de restcontainer. Want zaken als glas, textiel, klein
chemisch afval en papier horen daar bijvoorbeeld niet in. Klein Chemisch afval kun je inleveren
bij de milieustraat aan de Tolweg 9. En met oud papier maak je OPA Ermelo erg blij. De
opbrengst daarvan gebruiken zij voor goede doelen in Ermelo! Wat dan nog overblijft is
restafval. En dat hoort in de grijze container. Deze wordt één keer per twee weken geleegd.

Wat hoort in de
restafval container?
plastic
luiers
koffiecupjes
kattenbakvulling

Glas en textiel apart

Je kunt glas, blik, textiel en zuivel- en sappakken

op verschillende plaatsen in Ermelo wegbrengen.

Bij de meeste supermarkten in Ermelo staan

namelijk ondergrondse containers. Op de app

‘Afvalwijzer’ staat een handig plattegrondje waar

de containers voor glas, blik, textiel en zuivel- en

sappakken staan. Meer informatie hierover staat

op www.mijnafvalwijzer.nl.

Wat hoort in de
GFT container?
groente en fruit
eierschalen
snijbloemen
kamerplanten
koffiedik en -filters
theezakjes en
theebladeren,
gras en bladeren
klein snoeiafval
onkruid

afvalstoffenheffing op voor inwoners. Je kunt het
plastic dus gewoon in de grijze container doen.

Papier scheiden doen we samen!
Papier! Iedereen heeft het dagelijks in handen. Je schrijft erop, je leest eruit of verpakt
er iets mee. Ondanks de digitalisering gebruiken we nog steeds veel papier. Denk maar
aan kranten, tijdschriften, reclamefolders, karton- en papierverpakkingen.

Oud papier = nieuw papier
Oud papier en karton worden
ingezameld, gerecycled en als
materiaal hergebruikt. Oud papier
is dus een waardevolle grondstof
en geen afval. Gooi oud papier
daarom in de papierkratjes of breng
het weg naar de verschillende
inzamel-punten in de gemeente.

Inzameling oud papier
De gemeente haalt het oud papier
op. Hiervoor heeft de gemeente
per woning twee blauwe kratjes
beschikbaar gesteld die je op
geplande inzameldagen aan de weg
kunt zetten. Je kunt oud papier op
zaterdagochtend ook wegbrengen
naar één van de inzamelpunten.
Op www.mijnafvalwijzer.nl vind je
een overzicht van de inzamelpunten
en de inzameldata.

Wat kan bij het oud papier?
Wel
Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk (zonder folie!)
Papieren zakken
(Telefoon-)gidsen en boeken
Cadeau- en schrijfpapier
Papiersnippers
Eierdozen/-treefjes
(Venster-)enveloppen
Alle karton- en papierverpakkingen

Niet
Sap- en melkpakken
Verpakkingen van vloeibare

OPA Ermelo
Opa Ermelo staat voor Oud Papier
Aktie Ermelo. Het is een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Ermelo, scholen,
sportverenigingen en kerken voor
het ophalen van het oud papier in
Ermelo. De opbrengst van deze
inzameling wordt door OPA Ermelo
gebruikt voor bijvoorbeeld het
onderhoud van kerken en aanschaf
van sportattributen bij clubs en
scholen.

wasmiddelen en -verzachters
Ordners en ringbanden
Geplastificeerd papier/karton
Hygiënisch papier
Vies papier en karton met
verf-, olie- of voedselresten
Behang en foto’s
Koffiefilters

