AFVAL NIEUWSFLITS
Beter voor het milieu
Beter voor je portemonnee
Beter voor de toekomst

Blikinzameling
De gemeente is in januari 2016 gestart met het apart inzamelen
van blik. Dit is o.a. huishoudelijk blik zoals conserveren blikken,
doppen en dekseltjes. De containers staan veelal bij supermarkten. Ook op de milieustraat kunt u blikafval kwijt.
Blik is goed te recyclen en het scheelt weer in uw hoeveelheid restafval.
Dus beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee! Kijk voor meer
informatie over de locaties op de website www.afval3xbeter.nl.

BLIK

Etten-Leur behaalt nog steeds
goede inzamelresultaten. Gft
en plastic worden steeds beter
gescheiden, sinds juni 2015
gaan drankenkartons bij het
plastic afval.
Door digitalisering neemt de hoeveelheid papier af. Ook zwerfafval
afval neemt steeds verder af, maar
blijft ondanks dit goede resultaat
een grote ergernis.

2013

2014

2015

42.357

42.501

42.847

Restafval

132.71 kg/inw.

131.24 kg/inw.

132.41 kg/inw.

Gft

109.11 kg/inw.

119.54 kg/inw.

119.57 kg/inw.

www.afval3xbeter.nl

Plastic

14.80 kg/inw.

15.98 kg/inw.

17.98 kg/inw.

info@afval3xbeter.nl

Glas

20.29 kg/inw.

20.77 kg/inw.

20.66 kg/inw.

Papier

67.49 kg/inw.

66.54 kg/inw.

65.79 kg/inw.

Zwerfvuil

7.05 kg/inw.

6.06 kg/inw.

5.36 kg/inw.

Aantal inwoners

nationale schoonmaakdag
Op 19 maart is de Nationale Schoonmaakdag.
Inwoners, bedrijven en verenigingen, iedereen kan meehelpen! Zwerfafval, en zeker plastic is heel schadelijk voor het
milieu. Wilt u meehelpen, geef u dan op bij de gemeente.
Samen met u stelt de gemeente een opruimplan op en bekijken we de mogelijkheden. We zien u graag 19 maart!
Contactpersoon voor de
opschoondag of voor een
adoptiebak is:
Wil Welvaarts
wil.welvaarts@etten-leur.nl
076-5024164

INFORMATIE EN CONTACT
Afvalwijzer (App)

0800-3336699 (gratis nummer)
www.milieucentraal.nl

adoptiebak
De gemeente heeft eind 2015 het besluit genomen om het
aantal afvalbakken te verminderen, en andere slimmer te
plaatsen voor een optimaal gebruik.
Toch zijn er mensen die graag een extra
bak hebben in hun straat of wijk. Voor hen
is er de mogelijkheid om gratis een bak
te adopteren. Als men een bak adopteert gaat men een samenwerking met de
gemeente aan en is het doel om zoveel
mogelijk zwerfafval te voorkomen. Heeft
u interesse in zo’n adoptiebak, neem dan
gerust contact op met de gemeente.

ideeënbus

Heeft u na het lezen van deze pagina ook ideeën,
dan horen we u graag via info@afval3xbeter.nl.
Alle tips die bijdragen aan een beter en schoner milieu zijn welkom en zullen met
zorgvuldigheid worden behandeld. Wie weet staat úw tip volgende keer in de krant!

DOET HET GEWOON
DOET HET OOK GEWOON

