
Schone binnenstad? Kinderspel!
Bezoekers en winkelend publiek kunnen hun PMD en overig afval vanaf eind november in de  
binnenstad gescheiden aanbieden. Een logische stap, nu afvalscheiding thuis, op school en  
op het werk steeds normaler wordt. Op handige plekken in looproutes worden ongeveer dertig 
nieuwe, dubbele afvalbakken neergezet: één voor PMD en één voor overig afval. Alle oude 
afvalbakken verdwijnen. De nieuwe situatie moet ook leiden tot een schonere binnenstad en  
een beter straatbeeld. 

Duidelijke visuals maken zichtbaar welk afval waar in moet. Speelse elementen zullen het  
winkelend publiek ertoe verleiden goed gebruik te maken van deze bakken. De afvalbakken zijn 
bestemd voor bezoekers van de stad. Een speciaal team zal de bakken introduceren. Om goed 
gebruik van de bakken te bevorderen, worden ook ondernemers en bewoners van de binnenstad 
geïnformeerd over deze veranderingen.

Daarna volgt een feestelijke introductie met als titel Schone binnenstad, kinderspel!  
Wilt u daarbij zijn? Lees de uitnodiging op circulus-berkel.nl/deventer.

Schone
binnenstad? 
Kinderspel!

PMDmee metdoe

GF: Groente, Fruit en …
Wist u dat ook botjes, vleesresten en visgraten 
bij het GFT-afval mogen? Wist u dat ook 
gekookt eten in de GFT-container mag? 
Lang niet iedereen weet dat! Op circulus-
berkel.nl/afvalstromen/gft-afval vindt u een 
overzicht.

Textiel: wat wel, wat niet
Textiel is alles wat is gesponnen, geweven of 
gebreid. Ook schoenen mogen erin. Kapot is 
niet erg. Alleen als het beschimmeld is of olie- 
of verfvlekken heeft, moet het bij het restafval. 

Textiel kan in de BEST-tas of in de textielcontai-
ners. Op circulus-berkel.nl/containers vindt u 
de locatie van alle containers bij u in de buurt.

GF-Tuin
Herfst betekent: de tuin winterklaar maken. 
Bladeren, takjes en uitgebloeide bloemen 
zijn geen ‘rommel’, maar nodig voor vogels, 
egels en insecten om de winter te overleven. 
Beetje opruimen en vegen is vaak voldoende. 
Blad- en tuinafval mag in de groene container, 
snoeiafval brengt u naar het Recycleplein of 
kunt u thuis laten ophalen. 

Schoon afval, hoe dan?
Schoon afval klinkt nogal tegenstrijdig. Toch is het een 
belangrijke stap naar duurzaamheid. Als afval goed gescheiden 
wordt, is het ‘schoon’: geschikt om te recyclen. 

Vervuild afval ontstaat door verkeerd weggooien, bijvoorbeeld drankpakken bij het GFT of  
luiers in het PMD. Een té vervuilde lading gaat - jammer maar helaas - de verbrandingsoven in. 
Dat is de duurste en minst duurzame oplossing van ons afval. Daarom gaan we voor schoon 
afval – een beetje gek, maar wel duurzaam! 

Helpt u mee? Op deze pagina vindt u tips op weg naar schoon GFT, PMD en textiel. 
U kunt ook kijken op circulus-berkel.nl/afvalstromen

Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, 
wel graag LEEG aanbieden.  

Op circulus-berkel.nl/afvalstromen/pmd vindt u een 
uitgebreide lijst van wat wel en niet bij het PMD mag. 

Is het een verpakking?
(dus geen speelgoed, tuinmeubilair, 
landbouw-plastic, luiers of shopper)

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Is het een Plastic, Metalen of 
Drankverpakking
(dus geen piepschuim)

Bestaat de verpakking uit 
één soort materiaal? 
(dus geen chipszakken of 
doordrukstrips, waarbij materialen 
met elkaar verlijmd zijn. Deze 
kunnen niet meer worden gesplitst.)

Bij het PMD!

Niet bij het PMD!

Ja

Groen en afvalvrij 
Herfsttips in en rond huis

Knip uit en bewaar

Doe mee met PMD
We merken dat PMD de moeilijkste stroom is: we vinden geregeld 
spullen in de oranje container of de PMD-zakken die er niet in horen. 
Gebruik deze beslisboom om te kijken of iets bij het PMD mag.

Meer weten over alle afvalstromen? Download de Circulus-Berkel app! 


