
Zoals u weet doen we in de Filmwijk 
samen met de Sieradenbuurt al ruim 
drie jaar mee aan een proef voor een 
nieuw afvalsysteem, het PMD+ 
systeem. De initiatief nemers hiervoor 
zijn bewoners uit onze wijken in 
samenwerking met de gemeente. De 
gemeente doet deze proef inmiddels 
in vier Almeerse wijken.

Het afval scheiden zoals u dat nu 
doet is gemakkelijker dan in andere 
wijken. U gebruikt gemiddeld drie 
afval containers: één voor GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval en 
onverpakte etenswaren, één voor 
papier (als u deze hebt aangevraagd) 
en één voor PMD+. Daarbij gooit u 
het restafval bij het PMD (plastic, 
metaal en drinkpakken) = PMD+.

Nadat de gemeente het PMD+ afval 
heeft opgehaald halen machines 
plastic, metaal en drinkpakken eruit. 
Hierdoor kan meer afval opnieuw 
worden gebruikt voor nieuwe 
producten, goed voor het milieu dus!

Helpt u mee om van de afvalproef 
in onze wijk een succes te maken?

Na 3 jaar proef in onze wijk neemt 
de gemeenteraad Almere later dit 
jaar een definitief besluit over welk 
afval systeem er komt in heel Almere. 

Met ons burgerinitiatief, dat door 
velen van u is ondersteund, hebben 
wij in juni 2020 aan de gemeente -
raad voorgesteld ons huidige PMD+ 
systeem in heel Almere in te voeren. 

Wij maken ons nu nog steeds sterk 
voor dit gebruiksvriendelijke systeem. 
U toch ook? Hoe ervaart u het huidige 
PMD+ systeem? Hebt u nog suggesties 
of opmerkingen? Stuur deze dan naar 
leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

In het kader van Burgerparticipatie informeren wij u in deze nieuwsbrief graag over de Proef 

Afvalscheiden. En over de voortgang van de behandeling van ons Burgerinitiatief Afvalscheiden in 

de gemeenteraad van Almere.

Dit is een speciale uitgave van het Platform Filmwijk over de afvalproef in onze wijk

Meer informatie en vragen

Op stickers op onze containers staat 
wat wel/niet in de container moet. 

Heeft u vragen over afval scheiden? 
Stuur dan een e-mail naar 
leefbaarheid@filmwijkalmere.nl 

Voor andere vragen over afval 
belt u met Stadsreiniging van de 
gemeente Almere. Zij zijn op 
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 
17.00 uur via tel.nr. 14 036.

Welk afval in welke bak?  Kijk op de achterkant!

Proef afvalscheiden

Wij gaan nog steeds voor  
het PMD+ afvalsysteem 
in de Filmwijk! U toch ook? www.filmwijkalmere.nl
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This newsletter is also available in English on our website www.filmwijkalmere.nl
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Waar laat ik mijn afval?
GFT (groente-, fruit-, tuin- 

afval en etensresten)

 Tip!  Doe een doorzichtige plastic 
pedaalemmerzak in de afvalbak in 
de keuken. Dat voorkomt een vieze 
afvalbak. Bij het afvalbedrijf halen 
ze de plasticzakken uit het afval 
voordat ze het GFT verwerken.

Papier en karton

 Tip!  Maak karton plat en scheur het  
in stukken. Dan past er meer in de 
container. 
Doe geen nat of vies papier/karton 
in deze container.

PMD+ (plastic, metaal, drink-
pakken plus restafval)

 Tip!  Zorg ervoor dat dit afval droog 
is. Dan kan de machine het beter 
scheiden. Maak daarom verpakkingen  
leeg. Doe etensresten bij het GFT 
en de verpakking bij PMD+. Dit geldt  
niet voor de hoogbouw. Daar is een 
aparte container voor restafval.

Glas
Verspreid door de wijk, bijv. op het Greta Garboplantsoen en het Walt Disneyplantsoen, 
staan containers voor glas.  Tip!  U mag glazen flessen en potten met doppen weggooien.

Is de container vol of stuk? Meld dit dan bij de gemeente via www.almere.nl/wonen/afval 
of telefonisch: 14 036.  

Textiel
Op het Walt Disneyplantsoen staat een container voor textiel. Bijna alles wat van textiel is 
gemaakt, mag in deze container. Dus ook speelgoed van stof (knuffeldieren) of lappen stof, 
zoals gordijnen. Maar geen kussens of dekbedden. Het textiel mag niet erg vies of nat zijn.
 Tip!  Doe het textiel in een plastic zak en knoop deze dicht. Maak schoenen met de veters 
aan elkaar vast. 

Is de container vol of stuk? Meld dit dan bij de gemeente via www.almere.nl/wonen/afval 
of telefonisch: 14 036. 

Klein chemisch afval en elektrische apparaten 
Voorbeelden van klein chemisch afval zijn: batterijen en accu’s, verfpotten, terpentine 
en verdunner, nagellak, medicijnen, motorolie, lampen en tl-buizen. 

Bij sommige winkels staan bakken voor klein chemisch afval. Elektrische apparaten kunt u 
vaak inleveren bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. Oude medicijnen brengt u 
naar de apotheek. Klein chemisch afval en elektrische apparaten kunt u ook gratis inleveren 
bij de Almeerse Recycleperrons. 

Grofvuil
U kunt grofvuil gratis laten ophalen door de gemeente of gratis inleveren bij een van de 
Recycleperrons in Almere. Tip!  Zet nooit zomaar grofvuil bij de opstelplaatsen of in de 
openbare plantsoenen, maar maak voor het ophalen een afspraak via de website van de 
gemeente Almere: www.almere.nl/wonen/afval of bel 14 036.

Voorbeelden van grofvuil zijn: meubels, planken, piepschuim, klusmateriaal. 
Geen tuinafval en stenen: die worden niet meegenomen en moeten zelf worden weggebracht.

Almere heeft drie recyclingperrons waar u gratis veel soorten afval kunt inleveren.

Almere Haven: De Steiger 113  |  Almere Buiten: Vlotbrugweg 36  |  Almere Poort: Argonweg 81

http://www.almere.nl/wonen/afval

