Borne zonder afval
Vanaf april worden uw verpakkingen op een andere manier ingezameld
door Twente Milieu. Brengt u nu nog de verpakkingen naar de oranje
verzamelcontainer bij u in de buurt, per april krijgt u als inwoner met
een laagbouwwoning een eigen grijze container met oranje deksel
voor de verpakkingen.
Inwoners met een laagbouwwoning hebben hier inmiddels een informatiebrief over
ontvangen. In deze brief staat wanneer en hoe u uw verpakkingencontainer en rest- en
GFT-container aan straat kunt zetten.

Milieupleintjes maken afval
scheiden aantrekkelijker

Tips voor het scheiden en
bewaren van verpakkingen
• Plastic verpakkingen hoeven niet schoon, maar wel leeg te
zijn. Als een plastic verpakking erg vies is en u bent bang dat
het gaat stinken tijdens het bewaren, spoel het dan even om in
bijvoorbeeld het laatste afwaswater.

Quiz:
welk afval
waar?
Doe de test!
1. Leeg
melkpak
a. Papier
b. Restafval
c. Verpakkingen
Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik bij plastic verpakkingen.
Drankenkartons zijn bijvoorbeeld
pakken sap van zuivel en soep.
Het melkpak hoort dus bij de
verpakkingen.

Borne aan de bak!

• Maak het afval klein, door bijvoorbeeld plastic flessen plat te
drukken. Zo neemt het afval minder ruimte in beslag en past
er meer afval in de verpakkingencontainer.
• Koop kritisch in: kies voor producten met minder verpakkingsmateriaal of herbruikbare producten.

De milieupleintjes met ondergrondse containers worden zoveel
mogelijk aangelegd op plekken waar nu al bovengrondse
containers staan. De ondergrondse containers hebben meer
capaciteit en zorgen voor een netter beeld bij het winkelcentrum.
Met het inrichten van milieupleintjes op een goed bereikbare
en centrale plek in de wijk, maakt de gemeente het voor haar
inwoners nóg gemakkelijker om afval gescheiden in te leveren.
Bewoners van laagbouwwoningen hebben daarnaast de
mogelijkheid van een eigen verpakkingencontainer bij huis.

Waarom verpakkingen scheiden

• Gebruik plastic of papieren zakken, die u bij uw aankoop heeft
ontvangen of gekocht, opnieuw door ze als boodschappentas
of afvalzak te gebruiken.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het gescheiden inzamelen van
drankenkartons en blik samen met plastic het meeste oplevert.
Dit is makkelijker voor u, levert betere resultaten op bij het afval
scheiden en beperkt de verwerkingskosten. De verpakkingen
belanden niet meer als afval in de grijze container, maar dienen
als grondstof voor nieuwe producten.
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2. Kapotte wasmand
a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Milieupark
De kapotte wasmand hoort thuis
op het Milieupark. Ondanks dat
het misschien gemaakt is van
plastic, hoort het niet bij de
verpakkingen. Alleen plastic dat
bedoeld is voor eenmalig gebruik
(bijvoorbeeld een boterkuipje of
broodzak) hoort bij verpakkingen.

In de loop van dit jaar worden in Borne nieuwe milieupleintjes
aangelegd. De milieupleintjes bevinden zich op goed bereikbare plekken, meestal in de buurt van winkelcentra.
Een milieupleintje bestaat uit een groep ondergrondse
containers voor verpakkingen (oranje) en glas (geel).
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3. Chipszak
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a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Papier
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Meer afval scheiden, minder
restafval
Afval is grondstof. Er verdwijnen nog te veel bruikbare grondstoffen in de grijze container. Bijna alles wat we aan afval in de
grijze container gooien, kan gescheiden worden. Dat is beter
voor het milieu en uiteindelijk ook voor uw portemonnee.
Alles wat in de grijze container verdwijnt, wordt verbrand.
En dat kost geld, terwijl gebruikt textiel, verpakkingen en oud
papier geld opleveren. Door het scheiden van grondstoffen
kunnen we veel meer afval recyclen tot nieuwe producten.
Zo wordt er al fleece kleding gemaakt van ingezameld plastic,
levert oud papier weer nieuw papier op en worden er daardoor
minder bomen gekapt. En wordt van oud textiel weer nieuw
textiel gemaakt. Meer weten? Kijk op www.twentemilieu.nl.

Drankenkartons uitgelicht
Wat gebeurt er eigenlijk met uw melk- en sappakken? Na inzameling gaan de drankenkartons naar sorteercentra waar ze
worden gesorteerd in papier, plastic en aluminium en tot grote
balen worden geperst. Daarna worden ze op een andere locatie
gerecycled. De papierpulp die vrijkomt bij dit proces wordt als
grondstof gebruikt voor nieuwe papierproducten zoals printpapier en tissues. Het plastic (polyethyleen) en aluminium
wordt gebruikt als grondstof voor allerlei producten. Denk
hierbij aan kratten en emmers, maar ook pannen, koffiepotten
en aluminium buizen. In sommige fabrieken worden plastic en
aluminium niet gescheiden, maar juist samen verwerkt tot
granulaat en in enkele gevallen verwerkt tot energiebron voor
elektriciteitscentrales en cementovens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hedra.nl.

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

4. Lege spuitbus
a. Restafval
b. Klein chemisch
afval
c. Verpakkingen
Het is gemaakt van aluminium en
mag dus bij verpakkingen als de
deodorantbus leeg is. Zit er nog
deodorant in de bus, dan hoort het
bij het klein chemisch afval.

BOUWPANELEN

De chipszak bestaat uit plastic
met een aluminiumlaag aan de
binnenkant. Dit kan niet van
elkaar worden gescheiden en is
niet recyclebaar. Dus hoort de
chipszak bij het restafval.
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