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Huis-aan-huisinzameling van plastic-, metaal- en
drankverpakkingen (PMD)
PMD staat voor plastic verpakkingen, metaal verpakkingen en drankkartons. Met de PMD-ophaling mag u volgende producten
meegeven:
plastic flessen en flacons van dranken, wasproducten, afwasmiddel, shampoo, douchegel, onderhoudsproducten, …
plastic verpakkingen
Zakjes
Blisters (zonder aluminiumfolie)
Folies
Kuipjes en (yoghurt)potjes
Bloempotjes
drankblikjes,
conservenblikjes,
aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes,
spuitbussen van voeding en cosmetica,
metalen schroefdoppen en deksels,
kroonkurken,
metalen dozen en bussen,
drankkartons van vloeibare producten (melk, fruitsap, room, soep, saus,…).
Op 1 maart 2021 voert EcoWerf samen met Fost Plus in onze regio de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de
pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor ‘Plastic
verpakkingen’. De verpakkingen die u voordien apart in de blauwe en in de roze zak voor zachte plastics deed, mogen nu samen in
de blauwe zak (enkel harde plastics mogen niet in de nieuwe pmd-zak, hiermee kunt u terecht in het recyclagepark).
Bij hevige rukwinden of stormweer wordt gevraagd om de nodige maatregelen te nemen zodat vuilniszakken op hun plaats blijven
staan. Dat maakt het voor de werknemers van EcoWerf makkelijker om al het afval in te zamelen. Het is echter niet toegestaan om
zware voorwerpen (zoals stenen) te gebruiken om de afvalzakken op hun plaats te houden. U kunt bijvoorbeeld wel deze
afvalzakken op een gunstige locatie plaatsen zodat ze niet kunnen wegvliegen of ze met de koordjes over een poort hangen,
tenminste als deze poort niet over scherpe uiteinden beschikt die voor gevaar kunnen zorgen.
Vuilniszakken mogen ten vroegste om 20 u. de dag voor ophaaldag buitengezet worden. Bij aangekondigde hevige wind of
stormweer is het beter om pas op de ochtend van de ophaling (voor 7 u.) uw vuilniszakken buiten te zetten om 'waaivuil' zoveel
mogelijk te vermijden.

Procedure
Bedrag

Procedure
PMD wordt huis aan huis ingezameld.
Verpakkingen goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt, max. volume 8 liter. Geen plastic bidons vastmaken aan de
buitenkant van de pmd-zak.
Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt.
Aan huis en op het recyclagepark: aanbieden in een blauwe pmd-zak met het logo van EcoWerf. Deze zijn te koop aan het
onthaal van het Administratief Centrum en ook in een aantal handelszaken.
Ook op het recyclagepark mag het pmd enkel worden aangeboden in de blauwe zak met EcoWerf-logo. Enkel lege plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (voorbeelden: lege flessen van water, frisdrank; kroonkurken, lege
spuitbussen van slagroom; drankkartons van melk, fruitsap; …). Bekijk de sorteerregels voor pmd.

Bedrag
Prijs pmd-zakken: 3 euro voor een rol van 20 zakken. Rollen blauwe zakken koopt u aan de onthaalbalie van het Administratief
Centrum (enkel op afspraak) of aan de kassa van de grootwarenhuizen in Kortenberg.

 Tobania

Gemeente Kortenberg

Contactinformatie
Dienst Omgeving - uitsluitend op afspraak
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen gesloten
Alle openingsuren

Recyclagepark
Recyclagepark Kortenberg
Noodbosweg 100
3070 Kortenberg
T 0800 97 0 97
http://www.ecowerf.be/

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 16 u.
Morgen gesloten
Alle openingsuren
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

