Losser zegt

tegen afval scheiden
Het laatste nieuws over afval scheiden in Losser.

Samen aan de bak!
Afval scheiden is belangrijk. Er wordt in Losser al veel afval gescheiden en dat is goed, want afval
is een belangrijke grondstof voor nieuwe materialen. Vandaar dat de gemeenteraad heeft besloten
om samen met Twente Milieu in geheel Losser verpakkingencontainers voor laagbouwwoningen in te voeren. Dat maakt afval scheiden voor u nog gemakkelijker!
Ondertussen heeft ook u een verpakkingencontainer ontvangen en worden de
verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) aan huis ingezameld. U kunt de
verpakkingen ook nog naar de oranje verpakkingencontainers bij u in de buurt brengen.
Container aanvragen
Heeft u de verpakkingencontainer niet gekregen en wilt u deze toch gaan gebruiken,
dan kunt u tot 1 augustus alsnog een gratis verpakkingencontainer aanvragen bij de
gemeente.
Vragen over leging?
Uw verpakkingencontainer en uw restafvalcontainer worden één keer per vier weken geleegd.
Zet uw container op de inzameldag voor 7.30 uur aan de straat. Kijk voor de actuele inzameldata
op uw persoonlijke afvalkalender via www.twentemilieu.nl of in de app voor smartphones en
tablets van Twente Milieu.

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl

Bij wie kunt u terecht? Verpakkingen: wat kan wel in de
verpakkingencontainer, wat niet?
Kijk op de website of in de vernieuwde app van
Twente Milieu voor vragen over:
• de inzameling van het afval. Bijvoorbeeld: wanneer wordt
mijn verpakkingencontainer geleegd? Of in welke container
hoort de chipszak? Waar is bij mij in de buurt een milieuplein?
Waarom is mijn container niet geleegd, etc.
• wat hoort er wel of niet bij de verschillende afvalsoorten.
Kijk op de website of bel met uw gemeente voor
vragen over:
• uw afval- of milieupas.
• uw container; is deze kapot of wilt u deze omruilen voor
een grotere/kleinere container?

Vernieuwd:
de Twente Milieu app!
Weten wanneer uw verpakkingencontainer wordt geleegd?
Of in welke bak de chipszak hoort? Download dan nu de
vernieuwde app voor smartphones van Twente Milieu!
Beschikbaar voor
Android en iOS.

Wat wel...
Plastic

Blik

- Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
- Verpakkingen van vleeswaren en kaas
- Folies van tijdschriften en reclamefolders
- Verpakkingen van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
- Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
- Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes, patatbakjes
- Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
- Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
- Knijpflessen van sauzen zoals ketchup enmayonaise
- Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
- Flacons en tubes van verzorgingsproducten
- Flessen van braadolie en keukenazijn
- Flessen van frisdrank, water en zuivel
- Potjes van gel, medicijnen en vitamines
- Kleine plastic plantenpotten

- Conservenblikken
- Honden- en kattenvoerblikken
- Blikjes van frisdranken en bier
- Soep, vlees en groenteblikken
- Limonadesiroopblikken en flessen
- Lege verfblikken (zonder verfresten)
- Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
- Deksels van potjes, schroefdoppen en
bierdoppen

Drankenkartons
- Frisdrankpakken
- Wijnpakken
- Zuivelverpakkingen zoals melk-,
yoghurt en vla pakken

Wat niet...
Resten papier, karton of folie
afdekmaterialen van bijvoorbeeld vleesbakjes, chipsverpakkingen, doordrukstrips
(pillen of kauwgom)

Verpakkingen van chemisch afval
make-up verpakkingen, terpentine- flessen,
kitkokers, gevulde verfblikken

Verpakking met inhoud

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes,
piepschuim uit dozen of pakketten

Andere plastic producten en
gebruiksvoorwerpen
tuinstoelen, speelgoed,
landbouwfolie

