
Kunststofrecycling

Afval is geen troep
De regels voor het aanbieden van containers:

•	klep helemaal dicht
•	 in rechte lijn 
•	met vuistdikte tussenruimte
•	niet bij obstakels, zoals bomen, lantaarnpalen 

en verkeersborden
•	met kap naar de weg
•	bij voorkeur met een even aantal in 

de rij
•	de wielen van de container niet 

tegen de stoeprand plaatsen

Afval is geen troep
Veel afvalstoffen zijn grondstof 
voor nieuwe producten. Denk 
bijvoorbeeld aan papier, glas 
en kunststof. Als u afval goed 
scheidt, hoeft er minder te 
worden verbrand. Verbranding 
van restafval is de duurste 
vorm van afvalverwerking. Meer 
scheiden betekent niet alleen meer 
hergebruik maar ook een lagere 
afvalstoffenheffing.

Afvalscheiden loont
Inwoners van Meppel gaan hun afval 
steeds beter scheiden. Een dalende 
afvalstoffenheffing laat zien dat dit loont.

Kunststofrecycling
Kunststof verpakkingsmateriaal kan heel goed 
opnieuw gebruikt worden. Het levert zo ook nog 
geld op. Reden genoeg om het apart te houden. 
In Meppel wordt kunststof verpakkingsmateriaal 
ingezameld met behulp van de plastic zakken. In deze 
zakken bewaart u thuis het verpakkingsmateriaal. Eenmaal per 
twee weken komt de gemeente langs om het op te halen.



KlikM-ophangsysteem
Bijna heel Meppel is voorzien van een KlikM-ophangsysteem. Hierbij zijn aan een lantaarnpaal oranje 
haken aangebracht. Aan deze haken hangt u op de dag van inzameling uw plastic zakken. U hangt 
de zak gewoon aan de lus op. Draai de lus niet helemaal om de haak heen. Dit belemmert een vlotte 
inzameling. Dankzij dit ophangsysteem waaien zakken zelfs op een stormachtige dag niet over de weg. 
In Berggierslanden is in eerste instantie gekozen voor een ander ophangsysteem. Dit systeem bleek 
alleen geschikt voor lantaarnpalen met een bepaalde dikte. Om op meer plaatsen haken te bevestigen is 
op het nieuwe systeem overgestapt.
Niet overal kunnen KlikM-haken worden gebruikt. Voor deze werkwijze moeten lantaarnpalen staan aan 
dezelfde kant van de straat als de aanbiedplaats voor kunststof.

Nieuwe plastic zakken bestelllen
U heeft zojuist een set plastic zakken ontvangen voor de verzameling van kunststof verpakkingen. De 
gemeente is van plan twee keer per jaar een set plastic zakken huis-aan-huis te verspreiden. Maar 
misschien heeft u hieraan niet genoeg. In dat geval bestelt u gemakkelijk nieuwe plastic zakken via 
www.meppel.nl of telefoon 0522-850855. Bij veel supermarkten kunt u plastic zakken halen. U vindt ze 
bij de ingang, of vraag er naar bij de kassa.

Papierinzameling groot succes!
In december 2012 werd voor het eerst in de hele gemeente papier ingezameld door middel van 
containers. Het aanbod was boven verwachting. Enkele dagen moest er zelfs een extra vuilniswagen 
ingezet worden. In totaal is in december 198.000 kg ingezameld. In 2011 was dit nog 135.000 kg.

Gescheiden inzameling gaat steeds beter
Inwoners van Meppel gaan hun afval steeds beter scheiden. Dat scheelt enorm in de kosten.

Afvalstoffenheffing	daalt

Jaar Bedrag

2009 € 282,-

2010 € 270,-

2011 € 256,-

2012 € 243,-

2013 € 238,-

Adres: Stadhuis gemeente Meppel, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel 
Telefoonnummer: 14 0522 Website: www.meppel.nl of www.plasticheroes.nl
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