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Gaat u opruimen?
Het gaat sneller met een container!
Voor het afvoeren van bouwen sloopafval, grofvuil, grof tuinafval
huurt u een afzet- of rolcontainer
bij Reinigingsdienst Maasland.
Open containers van 6 m3 en 20 m3,
gesloten containers van 15 m3.
Bel voor meer info en tarieven
met 0475 594 632.

Een kijkje achter de schermen
van Reinigingsdienst Maasland

Werken met een zijlader is
nauwkeurig werk

Aflevering 1:
Het werken met een zijlader
Deze rubriek geeft u een indruk van het
dagelijkse werk van Reinigingsdienst
Maasland. Voor het leefbaar houden van
uw woonomgeving en het verwijderen
van uw afval gebruiken wij een breed
scala aan wagens en gereedschappen. Zo werken wij onder andere met
zijladers, achterladers, veegmachines,
kraanwagens, containerwagens en
wagens om containers te wisselen. In
deze editie van Milieukrant leest u meer
over het werken met een zijlader.

Als u in de bebouwde kom woont,
komt u ongetwijfeld de zijlader van
Reinigingsdienst Maasland wel eens
tegen in uw straat. Een zijlader is een
vrachtwagen die voorzien is van een
grote arm voor het grijpen, optillen,
ledigen en terugzetten van afvalcontainers. Deze zijlader wordt bemand door
één persoon, die van achter het stuur
van de vrachtwagen de arm bedient.
In de stuurcabine kan de bestuurder
van de vrachtwagen via een monitor
de laadarm bedienen en tegelijkertijd
zien wat hij doet. Dave Franssen werkt
regelmatig met de zijlader en vertelt:
“Werken met een zijlader is echt
prettig. De arm doet het zware werk.
Ik hoef zelf niet meer met containers te
slepen, waardoor mijn werk lichamelijk
veel minder belastend is. Bovendien is
een container zo sneller leeggemaakt,
want per container heeft de zijlader
maar ongeveer 20 seconden nodig.
De arm pakt de container vast, tilt hem
boven de vrachtwagen en keert hem
om, zodat al het vuil eruit valt. Als het
nodig is, klopt de arm twee keer met
de container, om het vuil er goed uit te
schudden. Daarna wordt de container
weer teruggezet op zijn plek.”

Voor u als gebruiker van de container is
het belangrijk om op een paar zaken te
letten. Dave geeft een paar tips:
“De arm zit aan de rechterkant van de
wagen en heeft ruimte nodig om te
kunnen bewegen. Dat betekent dat
enkel de containers die aan de juiste
kant van de weg staan, geledigd
kunnen worden. Het is dus erg belangrijk dat de container aan de juiste kant
van de weg staat en dat er geen auto’s
voor geparkeerd staan. Ook is het
belangrijk dat de container in de juiste
richting staat: met de dekselopening
aan de straatkant en de wielen aan de
huizenkant. Een container mag ook
niet te dicht naast een andere
container of een vast obstakel staan,
omdat de grijper de container dan niet
kan vastpakken. Verder is het belangrijk
dat het afval niet te vast in de container
zit. Als de inhoud te vast is aangedrukt
of bevroren is, kunnen we de container
namelijk niet helemaal leegschudden.
Tenslotte vormen takken vaak ook een
probleem. Die moeten in kleine stukken
geknipt worden, dan vallen ze er bij het
ledigen gemakkelijk uit.”

Reinigingsdienst Maasland vindt een prettige leefomgeving in het groenrijke Midden-Limburg erg
belangrijk. Toonaangevend in afvalinzameling en actief met schoonmaak van de openbare ruimte,
dragen wij met onze oplossingen voor duurzaam afvalmanagement actief bij aan een beter milieu.
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Het is lente!
Tijd voor een nieuw
jasje voor
de Milieukrant
Het is lente, de natuur vernieuwt zich en fris groen
ontluikt. Juist in deze tijd en net als andere
organisaties, denkt ook Reinigingsdienst Maasland
actief na over hoe wij u nog beter van dienst
kunnen zijn, hoe wij onszelf kunnen vernieuwen.
Daarbij bekijken wij welke verwachtingen u van ons
heeft, hoe wij ons dienstenpakket toegespitst op uw
wensen kunnen inrichten en hoe wij onze taken – zoals
door de gemeenten bepaald – het beste kunnen
uitvoeren. Hoewel de conclusies van deze oefening nog
niet vaststaan, is wel al duidelijk dat wij nog dichter bij
u als gebruiker van onze diensten willen staan. Daarbij
past een vernieuwde, eigentijdse en frisse uitstraling
van de Milieukrant. De
komende tijd gaan wij
verder met onze
organisatie-ontwikkeling.
Vanzelfsprekend komen
wij zoals vertrouwd elke
week bij u aan de deur
voor het ophalen van uw
huishoudelijk en GFTafval. En heeft u ideeën
of speciale wensen?
Wij horen ze graag!
Arthur Smedts
Directeur Reinigingsdienst Maasland

Verlaging tarieven milieustraat
In een tijd dat het verlagen van kosten alle
aandacht krijgt, is Reinigingsdienst
Maasland blij haar steentje daaraan bij te
kunnen dragen. Per 1 januari 2009 zijn de
tarieven van de milieustraat verlaagd.
Arthur Smedts, directeur Reinigingsdienst
Maasland vertelt: “We zijn erin geslaagd de
verwerkingskosten van met name puin en
groenafval te verlagen. Enerzijds is dit het
gevolg van een kostenharmonisatie met de
omliggende gemeenten, anderzijds speelt ook
de marktwerking mee. Bovendien is er ook
sprake van voortschrijdend inzicht en een
gewijzigde visie. Werd groenafval eerst als
afval beschouwd, nu weten we hoe we het
volledig kunnen verwerken, dus van afval is
feitelijk geen sprake meer. Hierdoor kost dit
afval aan de milieustraat voortaan
E12,-/m3 in plaats van E20,-/m3.”

Wist u dat
Reinigingsdienst Maasland....

/ in diverse gemeenten onderzoekt of
restafval ook in ondergrondse
containers ingezameld kan worden?

/ in Maasgouw bezig is met proeven
voor de niet-chemische bestrijding van
onkruid in goten en historische pleinen
in Maasgouw?

/ u wijzigingen in de routes
(bijvoorbeeld doordat een feestdag op
een doordeweekse dag valt) altijd terug
kunt vinden op onze website
www.maasland.org?

Van afval naar grondstof:
inzameling van plastic
verpakkingsafval
Plastic is goed spul en daarmee
een prima grondstof voor nieuwe
producten. In maart startte de
Nederlandse overheid de landelijke
campagne Plastic Heroes om ons
daarvan bewust te maken.

Het oranje plastic poppetje laat ons
weten dat plastic geen troep is, maar
dat je er juist heel veel mee kunt doen.
Daarom is het belangrijk om plastic te scheiden en te hergebruiken,
om de stap te maken van afval naar
grondstof. Hergebruikt plastic wordt
gebruikt voor een eindeloze lijst van
producten die wij allemaal gebruiken.
Voorbeelden zijn mobiele telefoons,
wasmanden, bankpassen, speelgoed
en slaapzakken.
Uw bijdrage is onmisbaar
Het idee achter de Plastic Heroes
campagne is dat de inzameling van
plastic verpakkingen net zo gewoon
moet worden als het inzamelen van
oud papier en glas.

Nieuwe milieustraat in Maasbracht

De overheid heeft bedrijven
al sinds januari 2006 verantwoordelijk
gemaakt voor de inzameling en
recycling van hun verpakkingsafval.
In 2012 verplicht de overheid het
bedrijfsleven om 42% van alle
gebruikte kunststof verpakkingen
te hergebruiken. Eind 2009 moet al
minstens 32% van het plastic afval
gescheiden worden ingezameld.
En daarbij bent u, als particulier
gebruiker van producten met een
plastic verpakking, onmisbaar.

van Reinigingsdienst Maasland nodig was, hebben wij
een onderzoek laten doen naar de meest geschikte
locatie hiervoor. Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek hebben wij de meest optimale locatie voor
de milieustraat bepaald. Daarbij hebben wij niet alleen
rekening gehouden met rijtijden en bereikbaarheid,
maar natuurlijk ook met het feit dat een milieustraat zo
weinig mogelijk overlast voor omwonenden met zich
mee moet brengen.”

Heeft u grof huishoudelijk afval dat niet in uw
container past of mag? Dan kunt u daarvoor
momenteel terecht aan de milieustraten in Roggel,
Hunsel en Meijel. Bovendien kunnen de inwoners
van de voormalige gemeente Maasbracht tot 1 juli
2009 nog gebruik maken van de milieustraat van
Essent. Een nieuwe milieustraat zal naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd in Maasbracht.
Twan Huijskens, voorzitter van Reinigingsdienst Maasland: “Voor een milieustraat is een centrale ligging
belangrijk. Je wilt tenslotte niet eerst een stuk moeten
rijden om je grof huishoudelijk afval weg te gooien.
Ook een goede bereikbaarheid is belangrijk. Toen
duidelijk werd dat naast de milieustraat in Roggel
nog een nieuwe milieustraat in het verzorgingsgebied

U kunt helpen door de plastic
verpakkingen van de producten die
u aanschaft apart te houden en niet
gewoon bij het restafval weg te gooien.
Reinigingsdienst Maasland helpt u, de
bedrijven en de gemeenten om plastic
afval gescheiden in te zamelen. In de
komende weken zullen wij u verder
informeren over deze campagne.

De nieuwe milieustraat zal van dinsdag tot en met
zaterdag geopend zijn. Zolang de nieuwe milieustraat
nog niet is gerealiseerd, zal Reinigingsdienst Maasland
ervoor zorgen dat vooral de inwoners van Maasgouw
op een tijdelijke locatie terecht kunnen.
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Hoe levert u uw frituurvet of frituurolie het beste in?
/ laat het frituurvet of de frituurolie eerst helemaal 		
afkoelen
/ giet het vet of de olie terug in de originele verpakking
/ sluit de verpakking goed af
/ gooi het frituurvet of de frituurolie met verpakking en
al in de inzamelcontainer op de milieustraat

Blankert

Gr

Voor een deel wordt het verwerkt tot biobrandstof,
waardoor het voor bepaalde toepassingen niet langer
nodig is om minerale brandstoffen te gebruiken.
Het grote voordeel van biobrandstoffen is dat ze veel
minder CO2-uitstoot opleveren en dat zij geen
vervuiling veroorzaken door fijnstof uit de uitlaat.

Het deel van het frituurvet dat niet als biobrandstof
gebruikt kan worden, is na een zeer grondige
bewerking geschikt als grondstof in de industrie.
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Vanaf maart 2009 kunt u uw oude frituurvet en
frituurolie gratis inleveren bij de milieustraten in
Roggel, Hunsel en Meijel. Vervolgens wordt het
vet klaargemaakt voor een tweede leven buiten
de voedselketen.
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Uw oude frituurvet krijgt een tweede leven
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Noorderbaan

Reinigingsdienst Maasland
helpt het milieu een handje...
In uw directe woonomgeving vinden
diverse groene initiatieven plaats.
Reinigingsdienst Maasland
participeert en helpt waar mogelijk.
/ Nederland Schoon
Op 21 maart vond de landelijke
opschoondag plaats. Leerlingen van
diverse scholen uit het verzorgingsgebied van Reinigingsdienst Maasland
gingen aan de slag en ruimden zwerfvuil op. Reinigingsdienst Maasland
stelde gratis twee grote containers ter
beschikking voor het afvoeren van het
verzamelde zwerfvuil en mocht een
vriendelijk tarief rekenen voor het
transport en het storten van het vuil.

/ MilieuOntmoetings Programma
(MOP)
Dit jaar vindt het MilieuOntmoetingsProgramma (MOP) weer plaats van 8
juni tot 19 juni, in de gemeenten Maasgouw, Roermond, Helden, Roerdalen,
Echt-Susteren, Heerlen, Margraten en
Meerssen. Het MOP is enkele jaren
geleden opgezet om jongeren wegwijs
te maken op het gebied van natuur,
milieu en duurzaamheid. Bedrijven,
verenigingen en andere organisaties
kunnen zich aanmelden als MOP–
schakel en zo aan kinderen laten zien
hoe zij omgaan met de zorg voor een
beter en schoner milieu. Ook dit jaar
doet Reinigingsdienst Maasland weer
mee. Wij ontmoeten groepen leerlingen en laten hen via diverse demonstraties kennismaken met ons werk.

/ Tweede Landelijke Compostdag
Op 11 april vond de tweede
Landelijke Compostdag plaats.
Na het grote succes van 2008, toen
naar schatting 50.000 burgers
ongeveer 6,6 miljoen kilo compost
ophaalden bij hun lokale milieu-straat,
deed Reinigingsdienst Maasland ook
dit jaar weer mee.
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Zelf compost maken is meer dan de moeite waard
Wilt u de kosten voor het ophalen en verwerken van uw afval verlagen?
Dan is het zelf composteren van uw groente-, fruit- en tuinafval alvast een goed
begin. De Vereniging voor Ecolo-gische Leef- en Teeltwijze (VELT) organiseert
in samenwerking met Reinigingsdienst Maasland en de gemeenten in uw
woonomgeving een gratis cursus zelf compost maken van GFT-afval.
Tijdens deze cursus, die één avond duurt, leert u hoe u uw eigen GFT-afval kunt
composteren. Het compost kunt u vervolgens gebruiken als meststof voor uw
bloemen en planten. Zo bespaart u niet alleen op de GFT- afvalkosten,
maar ook op uw kosten voor bemesting.
Deelname aan de cursus is gratis
Tijdens de cursus krijgt u een boek waarin alles over composteren en het
gebruik van compost staat. Ook krijgt u een kortingsbon waarmee u bij het
tuincentrum 50% korting krijgt op een compost-starterspakket van ECOstyle.
Wilt u zich aanmelden voor de cursus? Stuurt u dan een e-mail naar
venne293@planet.nl onder vermelding van ‘Compostcursus’.
U krijgt dan bericht wanneer er bij u in de buurt een cursus plaatsvindt.

