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AFVALSCHEIDEN
PMD+

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
ALGEMEEN:
Wat is het verschil van PMD+ en PMD?
PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval. Restafval is het afval dat overblijft nadat u alles
wat u heeft gescheiden in de papierbak, biobak, glasbak, textielbak of wat kan worden ingeleverd op een van de
recyclingperrons. In de PMD-bak deed u alleen plastic verpakkingsafval, metaal/blik en drinkpakken.
Hoe weet ik wat in welke container mag?
Raadpleeg de afvalwijzer. U heeft stickers gehad voor op uw container. Deze helpen u wat waar in mag.
Waarom eerst restafvalscheiden en nu bij PMD toevoegen?
Bij gemeente Almere vinden we het belangrijk dat het schone en droge afval van kwaliteit is en dat we het
bewoners zo makkelijk mogelijk maken. Vanuit diverse onderzoeken blijkt dat we meer kunnen doen met het afval
als we het op deze wijze inzamelen.
Waarom mag ik bioafval weggooien in een doorzichtig plastic zakje?
Met onze verwerker van bioafval zijn hier afspraken over gemaakt. Het afbraakproces van een afbreekbaar
plasticzakje duurt langer dan het composteringsproces van het bioafval. Daarom moet de verwerker alsnog het niet
afgebroken plastic uit het compost zeven. Daarom is afgesproken dat het bioafval in een doorzichtig plastic zakje
mag worden aangeboden om zo stank in de keuken en in de biobak te voorkomen.

CONTAINERS AAN HUIS (LAAGBOUW)
Is er een wijziging in ophaaldagen?
Nee
Krijg ik nieuwe afvalcontainers?
Nee.
Waar kan ik afval kwijt wat niet in mijn container past?
Dit kunt u laten ophalen als grofvuil of aanbieden op de recyclingperrons. Kijk hier voor de voorwaarden.
Wat gebeurt er met de ondergrondse restafval container die in mijn wijk staat?
Hier zoeken wij een andere bestemming voor of blijft voor de hoogbouw in gebruik.
Er zijn verschillende bestemmingsmogelijkheden, afhankelijk van de behoefte in de wijk kiezen wij voor één van
deze opties:
- Afsluiten, u kunt de container niet meer gebruiken
- In gebruik, maar met een andere bestemming bijvoorbeeld voor textiel of papier.
Waar lever ik (verpakkings)glas in?
Dit kunt u aanbieden in de glascontainers die op diverse plaatsen in Almere verspreid staan. Meer informatie vindt u hier.

ONDERGRONDSE CONTAINERS (HOOGBOUW)
Ik heb een feestje gehad, teveel troep voor de ondergrondse inzamel depot (OID), hoe krijg ik dit makkelijk
weg?
Als blijkt dat de hoeveelheid plastic, blik, drinkpakken, bioafval, glas, papier en karton te groot is voor de OID dan
mag u de gescheiden afval aanleveren op het recyclingperron. U scheidt dit afval ook zoals aan huis: in plastic,
blik, drinkpakken, bioafval, glas, papier en karton. Restafval mag u niet aanbieden als grof huisvuil of op de
recyclingperrons, dit moet alsnog in de ondergrondse.
De ondergrondse inzamel depot is vol, en nu?
Hier kunt u direct een melding van maken via onze website of bel met de gemeente via 14036. Andere
contactmogelijkheden vindt u hier.
Heb ik een pasje nodig om mijn afval in de ondergrondse te mogen doen?
Nee.
Waar kan ik afval kwijt wat niet in de ondergrondse inzamel depot past?
Dit kunt u laten ophalen als grofvuil of aanbieden op de recyclingperrons. Kijk hier voor de voorwaarden.

ZWERFAFVAL, ONGEDIERTE EN GROFVUIL
Ik wil in de buurt opruimen, kan de gemeente mij hierbij helpen?
De gemeente streeft ernaar Almere een prettige woonomgeving te laten zijn. Daar zetten wij ons voor in, maar
u kunt ook meehelpen. Vele handen maken immers licht werk. Zo dragen de gemeente en de buurtbewoners
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de buitenruimte. Helpt u mee met het schoonmaken en schoonhouden van de
buurt, dan zorgt de gemeente gratis voor zwerfvuilgrijpers en vuilniszakken. Bent u benieuwd of er in uw buurt meer
mensen zijn die hun eigen buurt schoonhouden? Kijk dan hier.
Waar laat ik objecten die wel onder PMD+ vallen maar niet in de container / ondergrondse passen?
Dit kunt u laten ophalen als grofvuil of aanbieden op de recyclingperrons. Kijk hier voor de voorwaarden.
Waar meld ik dumpingen?
Dit kan via deze site, telefonisch via 14036 of via dit reactieformulier.
Ik zie ongedierte, waar meld ik dit?
Dit kan via deze site, telefonisch via 14036 of via dit reactieformulier.
Hoe raak ik grofvuil kwijt?
Grofvuil laat u gratis ophalen door gemeente Almere, maak een afspraak via
deze site. U kunt het ook aanbieden op de recycleperrons.
Waar kan ik textiel kwijt?
Geef uw kleding een tweede leven door dit aan te bieden aan bijvoorbeeld
textielcontainers. Ook oude doeken of beddengoed kunnen weer gebruikt
worden. Textiel is geen restafval en hoort dus niet thuis in PMD+ container.
Waar kan ik kleine elektrische apparaten inleveren?
Bij de winkel waar u deze heeft gekocht of op één van de drie
recycleperrons.

