Wijkparkjes
In de gemeenten Maasgouw en Leudal zijn wijkparkjes ingericht met containers
voor textiel, glas, blik en plastic verpakkingsafval. Al het afval dat je naar de wijkparkjes
brengt wordt gerecycled. Dat betekent dat het opnieuw wordt gebruikt.

Glas
Lege glazen flessen en potten horen thuis in de glasbak. Glas kun je steeds opnieuw
gebruiken. Alleen gescheiden ingezameld glas kan worden hergebruikt. Elke kilo scherven
spaart ongeveer 1,2 kilo grondstoffen uit! Ook voorkomen we zo veel restafval. Het is heel
belangrijk het glas op kleur te scheiden.Als iemand een bruine fles bij het witte glas doet,
kan het witte glas niet meer goed hergebruikt worden.
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Textiel

!
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Oud textiel kan ingeleverd worden in de textielcontainers, maar het wordt ook door verenigingen huis-aan-huis
opgehaald. Eerst wordt het textiel gecontroleerd. Kleding die er nog goed uitziet, wordt naar rampgebieden of ontwikkelingslanden gestuurd voor een tweede leven of wordt tegen een lage prijs verkocht via de Kledingbank aan mensen
met een minimuminkomen. Maar ook ander oud textiel (zoals theedoeken, gordijnen, dekbedhoezen, schoeisel) wordt
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld als vulling voor knuffels of om te dienen als poetskatoen.
Weetje
Het is belangrijk om textiel te verpakken in een plastic zak voor je het in de textielcontainer doet. Zo blijft het textiel beter bruikbaar en is het makkelijker te sorteren.
Bind de veters van de schoenen aan elkaar vast. Gemiddeld wordt 5 kg
kleding per persoon ingezameld.
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Plastic verpakkingsafval
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Bij plastic verpakkingsafval moet je denken aan alles van plastic waar je iets in kunt verpakken, zoals
tasjes, snoepzakken, shampooflessen en boterkuipjes. Er is heel veel verpakt in plastic, let maar eens op
thuis of in de winkel. Van plastic verpakkingsafval worden nieuwe verpakkingen gemaakt, maar ook speeltoestellen,
tennisballen, DVD hoesjes en nog veel meer.
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Blik
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Blik wordt door RD Maasland apart ingezameld via de wijkparkjes. Het
afvalverwerkingsbedrijf zorgt ervoor dat ook nog blikjes uit het
verbrande afval worden gehaald. Het blikschroot (zo worden
de teruggewonnen blikjes ook wel genoemd) gaat naar de
metaalfabriek. Daar worden ze gerecycled tot nieuw metaal.
Meer dan 90% van het blik wordt tegenwoordig gerecycled.
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Weetje
Lege verfblikken en spuitbussen mogen gewoon
in de blikcontainer. Zit er nog verf in?
Lever ze dan in bij het klein chemisch afval.

