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Sorteerregels PMD

Positieve actie

P

Vorig jaar organiseerde IGEAN een positieve actie over het sorteren van PMD in onze regio. Jobstudenten hebben toen de inhoud van 10.000
PMD-zakken in de 28 gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN gecontroleerd. Uit de
cijfers en de vele reacties op het terrein blijkt dat de
burger de P van PMD meestal ruim interpreteert als plastic. Nochtans staat de P van PMD alleen voor ‘plastic flessen en flacons’.

= Plastic flessen en flacons
Plastic flessen van bv. waters en
frisdranken, evenals plastic flacons
van bv. shampoo, douchegel,
badschuim, wasmiddel, ... Plastic doppen moet je op de lege (bij
voorkeur platgedrukte) flessen schroeven.
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De actie van vorig jaar heeft zijn effect zeker niet gemist. Het residu in de PMD-zak, dit is al het verkeerd gesorteerd PMD, daalde
in 2011 immers tot 16,5 % of bijna 1,5 % lager dan in 2010. Het
Vlaams gemiddelde bedraagt echter 15,7 %. Het kan dus nog beter!

= Metalen verpakkingen
Niet alleen drank- of conservenblikjes,
maar ook spuitbussen van
voedingswaren en cosmetica, aluminium schotels en bakjes,
kroonkurken en metalen deksels en doppen.

Daarom organiseert IGEAN in september 2012 een nieuwe actie.
Je kan er prachtige prijzen mee winnen en leest er alles over in
deze afvalkrant!
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Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN

= Drankkartons
Plastic schenktuiten hoef je niet te
verwijderen.

PMD sorteren? Een koud kunstje!
IGEAN organiseert van 1 tot en met 30 september 2012
in 28 gemeenten een PMD-sorteerwedstrijd. Je vindt het
wedstrijdformulier in deze afvalkrant. Vul het in en deponeer het uiterlijk op 30 september in de wedstrijddoos op het
containerpark. Je kan ook deelnemen via www.igean.be.
Er zijn prachtige prijzen te winnen: fietsen, plastic opbergbakken, fleece dekens, drinkbussen en rollen PMD-zakken.

Belangrijk: • verpakkingen volledig leeg
• maximum volume 8 liter
• geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMDzak

Volg deze sorteerregels nauwlettend. Past je afval niet in
dit lijstje dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak.

De Igean (pr)ijskast

Controle
… op het containerpark
Bezoekers zullen op het containerpark jobstudenten zien die hen kunnen
informeren over het correct sorteren van PMD. De jobstudenten zullen het
aangeboden PMD ook controleren en meer uitleg geven over de PMDsortering en -wedstrijd.
… in de straat
Daarnaast zullen jobstudenten in verschillende straten controles doen
van het aangeboden PMD voor de huis-aan-huis inzameling. Zij zullen de
PMD-zakken controleren op zichtbare afwijkingen. Tijdens deze controles
zullen, net als vorig jaar, heel wat gegevens genoteerd worden.



Vul je gegevens in en stop dit formulier in de wedstrijddoos op het
containerpark.*
Naam: .............................................................................................
Adres: .............................................................................................
.............................................................................................
Tel.:

.............................................................................................

E-mail: .............................................................................................
In het najaar verneem je of jij de gelukkige winnaar bent van een
prachtige prijs!
* Slechts 1 deelname per gezin. Alleen voor inwoners van Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat,
Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst,
Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

PS: je kan ook aan de wedstrijd deelnemen via www.igean.be.
augustus 2012

PMD sor
teren,
een kou
d kunst
je

ST P

Een handige ‘P’-sorteerwijzer

deze verpakkingen niet in je PMD-zak!

PLASTIC BAKJE

PLASTIC FOLIE
EN ZAKJE
PLASTIC
SCHAALTJE
BOTERVLOOTJE

Deze verpakkingen zijn elk
uit verschillende types plastic
samengesteld. Dat maakt de
recyclage ervan op economisch en ecologisch vlak niet
te verantwoorden. Bovendien
zijn andere plastic verpakkingen meer vervuild dan flessen
en flacons die voornamelijk
vloeistoffen bevatten.Daarom horen die andere plastic
verpakkingen bij het restafval. Zuivere plastic folies en
bloempotjes worden op veel
containerparken ook apart ingezameld.

Mag je plastic afval in de PMD-zak? Dankzij deze 3 vragen weet je
het meteen.
ja

nee

1. Is het plastic voorwerp een
verpakking
2. Heeft het de vorm van een fles
of flacon?
3. Is de verpakking helemaal leeg?
Alleen als je 3 keer ‘JA’ antwoordt, mag je plastic afval in de
PMD-zak.
Nog vragen? Surf dan naar www.igean.be of www.betersorteren.be

Niet alleen PMD, maar
ook GFT+
goed sorteren
=
Kwaliteitsvolle compost
en
groene stroom

Geef je PMD een nieuw leven!
Z

27 plastic flessen = 1 fleece trui

Z

670 drankblikjes = 1 fiets

Z

Van drankkarton tot kartonnen doos

PMD sorteren? Een koud kunstje!
Welke lege verpakkingen uit onze koelkast moeten bij het PMD gesorteerd worden?
Neem er, indien je twijfelt, nog even de sorteerregels bij.
Deelnemen gaat als volgt:
1. Vul de juiste letters in op de vakjes van de PMD-zak.
2. Knip het ingevulde wedstrijdformulier uit. Vergeet je contactgegevens niet in te vullen!
3. Deponeer je formulier uiterlijk op 30 september in de wedstrijddoos op het containerpark.
4. IGEAN maakt de winnaars in het najaar bekend.
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Er zijn prachtige prijzen te winnen: fietsen, plastic opbergbakken, fleece dekens, drinkbussen en PMD-zakken.
PS: je kan ook aan de wedstrijd deelnemen via www.igean.be.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

YOGHURTPOTJE

PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen
en Drankkartons. De P staat dus enkel voor Plastic flessen en flacons en niet voor plastic in het algemeen. Botervlootjes, yoghurtpotjes, aardbeibakjes, … horen bij het restafval, want het zijn geen
flessen of flacons.

