

Schoon van
Papier en karton ophalen is
een hele klus. En die willen
we als stad zo goed mogelijk
klaren. Vandaar deze doos met
concrete tips. Ze maken het
voor u overzichtelijk en dus
makkelijker om uw papieren kartonafval op de juiste
manier op de stoep te zetten.
De ophalers zullen u dankbaar
zijn en uw straat blijft er
gegarandeerd proper bij.

Tip 1
Bind papier samen
met een touwtje
Los papier waait makkelijk weg. Een stukje
natuurtouw doet dan wonderen: bind het papier
en karton zo samen dat het een pakje wordt.
Lege kartonnen dozen drukt u best eerst plat.
Zo blijft alles gegarandeerd liggen als de wind
door uw straat waait en uw pakje is makkelijker
om op te halen.

Tip 2
Of verpak het in een doos

Papier en karton blijft ook makkelijk samen
in een stevige kartonnen doos. Sluit ze bij
voorkeur af met de kleppen.

Of doe het
in de blauwe bak
Hebt u veel papierafval en genoeg plaats?
Dan is een blauwe container een prima
oplossing. U koopt hem in de privé-handel,
in het formaat dat u het best lijkt: 140, 240,
770 of 1 100 liter. Op zo’n blauwe container
hoeft u geen sticker te kleven. U zet hem
gewoon zo buiten.

Tip 5

Tip 4

Beperk papierafval

Sorteer correct
Papier en karton

GEEN papier en karton

• papieren zakken en kartonnen dozen
• tijdschriften, kranten, folders
zonder plastic folie er rond, dat is restafval (witte zak)
• reclamedrukwerk
• boeken, telefoonboeken
• computerpapier
• schrijfpapier
• postkaarten
• eierdoosjes en fruitschaaltjes van karton
• kartonnen rolletjes van keuken- of toiletpapier

Hoort thuis bij RESTAFVAL
• vuil of vet papier
• behangpapier
• aluminiumfolie
• vershoudfolie
• broodzakken
• papieren zakdoeken
• stickers
• faxpapier (thermopapier)
Hoort thuis bij PMD
• drankkartons
Hoort thuis bij GFT:
• keukenrol
• papieren servetten

Kortom: bezorg de ophalers het papier en karton mooi ingepakt.
Zo vergemakkelijkt u hun werk én bovendien zorgt u er mee voor dat uw straat proper blijft.
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Tip 3

TIP: Vul uw container zeker niet tot boven en ook
niet met bv. enkel zware boeken, want dat kan
het laadsysteem van de ophaalwagen beschadigen.
U kan met uw papierafval ook altijd terecht in
de recyclageparken.

TIP: Correct gesorteerd papier is perfect recycleerbaar!
Hang daarom bovenstaand sorteerlijstje als geheugensteuntje
op in de garage of berging waar u uw oud papier bewaart.

Wenst u niet langer gratis huis-aan-huisbladen
in uw bus? Haal dan de gratis sticker “geen
ongeadresseerd reclamedrukwerk” in het
districtshuis of het recyclagepark en kleef
hem op uw brievenbus.

GEEN ongeadresseerd
RECLAMEDRUKWERK
wel informatiebladen a.u.b.

Ook (ongevraagde) reclame op naam kan u,
als u dat wenst, vermijden. Geef uw naam
door aan de Robinsonlijst. Reclamemakers
moeten u dan van hun verzendlijst schrappen.
Inschrijven op de Robinsonlijst kan door te
bellen naar de Vlaamse Infolijn op het
nummer 0800 3 02 01, of via de website
www.robinsonlist.be.

BON

voor 1 gratis notablok

Hier kan u uw bon gratis inruilen:
Stadswinkel stad Antwerpen:
Grote Markt 11, 2000 Antwerpen
Openingsuren: dinsdag - zaterdag 11 - 17.30 uur
EHA!: Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout.
Openingsuren: dinsdag - zondag 10 - 16.30 uur
Alle districtshuizen, stadskantoren en
recyclage-parken (adres zie www.antwerpen.be,
of gratis milieutelefoon 0800 160 80).
Antwerpen Woonstad
Verschansingsstraat 2, 2000 Antwerpen
Deze notablok is beschikbaar vanaf 22/12/2006.
Zolang de voorraad strekt.

Toch nog ongeadresseerd drukwerk?
Bel dan naar de gratis milieutelefoon 0800 160 80.
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Zet uw papier en karton op
de juiste dag op de stoep.

Het papier en karton dat u

Hou ook uw brievenbus in het oog voor de
nieuwe ophaalkalender van 2007.

grondstof. Voor krantenpapier,
wc-rolletjes, schriften, boeken,
papieren zakdoekjes,...
Of een handig notablokje,
cadeau voor u!

Deze kalender geeft u een duidelijk overzicht
op welke dag het papier en karton opgehaald
wordt. Bewaar hem daarom zorgvuldig en
gebruik hem als geheugensteuntje.

We rekenen op u
Uw papier goed ingepakt = makkelijk opgehaald.
Goed sorteren = beter recycleren.
Beperk papierafval, want wat u niet hebt, moet u niet kwijt.
De juiste ophaaldag? Uw ophaalkalender vertelt het u.
Bewaar deze folder bij uw ophaalkalender.
Hebt u hem niet meer nodig, sorteer hem dan bij het papier en kartonafval.

verantwoordelijke uitgever: Marjan Knockaert Van Immerseelstraat 11-23 2018 Antwerpen.

Extra Tip

voor 1 gratis notablok

sorteert, wordt een kostbare

Gedrukt op gerecycleerd papier.
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www.antwerpen.be
gratis milieutelefoon: 0800 160 80
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