Scheidingswijzer Afval
van de gemeente Hellevoetsluis

GFT

(groente, fruit & tuinafval)

Onder GFT wordt onder
andere verstaan:

De volgende producten
mogen niet bij het GFT:

Loof en schillen, gekookte etensresten,
vis- en vleesresten, ook graten,
schelpen en botjes, notendoppen en
eierschalen, kaaskorsten, gestold
vet, klein snoeiafval, gemaaid gras
en bladeren, planten, bloemen en
kamerplanten, mest van kleine
huisdieren en stro.

Kattenbakkorrels, melk- en vruchtensappakken, plastic en pedaalemmerzakken,
hout en dikke takken, as uit asbak, open
haard en barbecue, vogelkooizand,
vloeibaar frituurvet, honden- en kattenharen, luiers, stofzuigerzakken en hun
inhoud, tissues en zand.

Glas
Lever uw glas in bij de glasbak bij u in de wijk of bij het Milieu
straat. Glas kan 100% gerecycled worden! In de glasbakken mag al
het glas waar voedsel, drank of cosmetica in gezeten heeft.

PMD

(plastic,metaal & drankenkartons)

Onder PMD wordt onder andere verstaan:
• Plastic: plastic flessen, flacons, bekers,
kuipjes, tubes, potjes, zakken en folies.
• Metaal: frisdrankblikjes, blikjes van
honden- en kattenvoer, soep- en
groenteblikken, vlees- en visconservenblikken, metalen deksels,
tubes en doppen, aluminium
schaaltjes en bakjes.
• Drankenkartons: pakken voor sap,
soep en zuivel zoals melk, yoghurt,
vla en dergelijke, drinkpakjes
voor kinderen.

De verpakkingen hoeven niet uitgespoeld
te worden, maar ze moeten wel leeg
te zijn. Doppen en deksels mogen op
de verpakking blijven zitten.
Bij geopende conservenblikjes is het
raadzaam de vaak scherpe deksel in
het blik te buigen. Lege drankenkartons
bij voorkeur platvouwen en de dop er
weer opdraaien.

De volgende producten mogen niet bij het PMD:
• Samengestelde producten 
(o.a. chipsverpakkingen met plastic
buitenzijde en aluminium laagje aan
de binnenzijde) doordrukstrips van
medicijnen en kauwgom).
• Plastic gebruiksvoorwerpen en
afdekmateriaal (o.a. emmers,
speelgoed, tuinstoelen, landbouwplastic, vijverfolie en shopper

boodschappentassen)
•P
 iepschuim of geëxpandeerd
polystreen (EPS) (o.a. vleesschaaltje,
fastfoodverpakkingen, verpakkings
vulmateriaal)
•P
 lastic met resten (chemische) inhoud.

OPK

(Oud Papier en Karton)

Onder Oud Papier en Karton
wordt onder andere verstaan:

De volgende producten
mogen niet bij het papier:

Kranten, tijdschriften, boeken,
reclamedrukwerk (zonder plastic
folie), telefoongidsen, schrijf- en teken
papier, computerprints, enveloppen,
papiersnippers, cadeaupapier, papieren
zakken, eierdozen, kartonnen en
papieren verpakkingen.

Drankenkartons voor zuivel en
frisdranken, ordners en ringbanden
met metaal en/of plastic onderdelen,
geplastificeerd papier, sanitair papier
(zakdoekjes, luiers, toiletpapier e.d.),
behang, vinyl, doorslagpapier en
verontreinigd papier (koffiefilters,
theebuiltjes, papier tussen vleeswaren, diepvriesverpakkingen,
papieren servetten e.d.)

Klein chemisch afval
Lever uw klein chemisch afval apart in bij de Milieustraat
aan de Rijksstraatweg 252a.

Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
Batterijen, spaar- en energiezuinige
lampen, TL-buizen, vloeibare
gootsteenontstopper, lampenolie,
petroleum, bestrijdingsmiddelen/
insecticiden, medicijnen, kwik
thermometers, injectienaalden,
fotofixeer en foto-ontwikkelaar,
etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of
zwavelzuur, zoutzuur, verf, lak, beits

en houtverduurzamingsmiddelen,
terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,
verfverdunner, kwastreiniger,
kwastontharder, wasbenzine,
kwikschakelaars (zoals analoge
verwarmingsthermostaten), accu’s,
benzine/diesel, motorolie, afgewerkte
olie en remolie, oliefilter.

Textiel
Eén keer per twee maanden zamelt een liefdadigheidsinstelling
huis-aan-huis textiel in.
Ook staan wijkcontainers voor textiel bij winkelcentra en de Milieustraat.
Alle liefdadigheidsinstellingen die een vergunning hebben om textiel in te zamelen,
hebben het CBF-keur of zijn goed bevonden door het Centraal Bureau voor
Fondsenwerving (CBF).

Onder textiel wordt onder andere verstaan:
Kleding, lakens, dekens, handdoeken en
dergelijke, grote lappen stof en gordijnen
die schoon zijn. Ook schoeisel (mits per

paar gebonden) mag bij het textiel. Het
textiel moet droog, niet besmeurd en niet
vervuild zijn.

Grof vuil
U kunt grofvuil, verbouwingsafval
en snoeiafval wegbrengen naar de
milieustraat of tegen betaling bij u thuis
laten ophalen door de inzameldienst.
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Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26
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Milieustraat
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3223 KC Hellevoetsluis
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