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GFT 

glas 

Hoe zit dat nou?

Elburg           -           Ermelo           -           Harderwijk           -           Nunspeet           -           Oldebroek           -           Putten

Samen minder 
restafval en 
meer hergebruik:

 goed voor het milieu
 goed voor je portemonnee

Dit hoort niet in 
de restafvalbak

Dit hoort wel in 
de restafvalbak!

33 kg

34 kg

8 kg

111 kg

10 kg

Nascheiding   
Plastic, drinkpakken en blik worden achter-
af uit het restafval gehaald en gerecycled. 

Verbranding   
Het restafval kan niet worden gerecycled en 
wordt via verbranding verwerkt. 

Milieupark   
Grof huishoudelijk afval (grofvuil) 
breng je weg naar het milieupark.

In de wijk   
Textiel en glas breng je weg naar de  
speciale containers in de wijk.

Aan huis   
GFT en papier zet je aan de straat op 
inzameldagen www.mijnafvalwijzer.nl

Hoe doen wij het?
Totaal aan kg restafval per inwoner per jaar:

Ermelo 160 kg 

Harderwijk 203 kg 

Nunspeet 196 kg 

Oldebroek 228 kg 

Putten 89 kg 

Elburg 229 kg 

kg
per jaar

per inwoner

196

Gratis compost
De gemeente wil de inwoners bedanken voor het geschei-
den aanleveren van GFT-afval en laten zien dat daar goede 
compost van gemaakt wordt. 

Zaterdag 21 maart 2015
Locatie:  Gemeentewerf Hullerweg 121 

in Nunspeet
Tijdstip: 9.00-12.00 uur

Max. 2 zakken per huishouden en op = op!

De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor 
nieuwe producten. Glas, papier en GFT horen niet bij het 
restafval, maar zijn juist waardevolle grondstoffen. Iedere 
inwoner van Nunspeet bood in 2014 gemiddeld 196 kilo 
restafval per jaar aan. Het merendeel van dit afval hoort 
niet in de grijze container en is goed te recyclen. Slechts 
33 kilo is echt restafval. Helpt u mee? Samen kunnen we 
veel meer scheiden.

De gemeente Nunspeet maakt het u gemakkelijk. Voor alle 
soorten afval biedt de gemeente goede voorzieningen om 
uw afval gescheiden aan te bieden. Zo hebben de meeste 
huizen containers voor het GFT en oud papier, glas en 
textiel kunt u eenvoudig  brengen naar de ondergrondse 
containers bij supermarkten.

Wethouder Edward van der Geest
“We zijn al goed bezig met scheiden, maar bij de grijze 
(restafval)container kan, of eigenlijk moet, het nog beter! 
Hoe beter je thuis scheidt, hoe meer herbruikbaar is en 
hoe minder er gestort hoeft te worden! Goed voor het 
milieu ... en de portemonnee!”

Restafval

www.afvalmeerwaard.nl

De gemeente zorgt voor... Dit doe je zelf...

Samen scheiden we beter, doe jij mee?


