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Gemeente Midden-Drenthe helpt inwoners met afval scheiden
Binnenkort gaat de gemeente de oranje PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons)
containers steekproefsgewijs controleren. Doel is om samen met inwoners te zorgen dat
er minder vervuiling in de oranje container komt.
Steekproefsgewijs legen handhavers van de gemeente de inhoud van oranje containers in
een grote bak. Dit gebeurt op straat zodat bewoners kunnen zien welk afval er in hun
container zit. Zit er afval in de oranje container dat er niet in thuishoort, dan gaat de
gemeente in gesprek met de bewoners. Is de bewoner niet thuis, dan ontvangt men een
brief. In de brief geeft de gemeente aan of het afval goed gescheiden is of niet. Zit er afval in
de container dat er niet in thuis hoort, dan kunnen mensen dat aan de hand van foto´s zien.
Proef in Smilde succesvol
De hele gemeente steekproefsgewijs controleren is een vervolg op een proef in Smilde.
Begin dit jaar is de gemeente samen met een buurt in Smilde een proef gestart om de
kwaliteit van PMD-afval te verbeteren. Deze proef bestond uit het doen van steekproeven.
De gemeente is met inwoners in gesprek gegaan over het scheiden van afval. De resultaten
zijn tot dusver goed. Bij de start van de proef bedroeg de vervuiling 80%. Op dit moment is
de vervuiling 20% Een grote stap vooruit. Reden voor de gemeente om ook elders met
steekproeven te starten. Door steekproeven te nemen kan men elkaar helpen en van elkaar
leren met als doel om vervuiling in de oranje container tegen te gaan.
Waarom afval beter scheiden?
Er zit nog teveel afval in de oranje container dat er niet in thuis hoort. Dat is zonde want
hierdoor keurt de afvalverwerker (Attero) alle afval in die (vervuilde) container af en dat is
duur. Dat terwijl er van grondstoffen uit het afval dat goed gescheiden is, nieuwe producten
gemaakt kunnen worden. Dat is goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee.
Meer weten?
Inwoners die vragen hebben, kunnen kijken op www.middendrenthe.nl/afvalscheiden of
contact opnemen met de Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22.

