plastik: Kola kutunuzdan bisiklet
zili yapılır.

plastik,
içecek
teneke
kutu ve
kartonları

Plastik, teneke kutu ve
içecek kartonlarınızı
türlerine göre ayırıyoruz.
Aynı şekilde plastik
ambalajlar yeni şampuan
şişelerine, teneke
kutular yeni teneke
kutulara ve içecek
kartonları da kiremitlere
dönüştürülüyor.

geri dönüşüm tarifesi nasıl
işleyecek?
Zwijndrecht sakinlerinin bakiye atıkları hâlâ çok sayıda yeniden
kullanılabilir malzeme içeriyor. Örnek olarak yemek artıkları ve
plastiği düşünebilirsiniz. Atıkları düzgün bir şekilde ayırırsanız çok
daha az bakiye atığınız olur, bu da çevre için daha iyidir!
Zwijndrecht Belediyesi 1 Ocak 2023’ten geri dönüşüm tarifesini uygulamaya koyacak.
Bu durumda atık toplama vergisi sabit ve değişken bölümlerden oluşacak. Değişken
kısmın miktarı, bakiye atık için yeraltı konteynerini kaç kez kullandığınıza veya
bakiye atık kutusunu yola kaç kez çıkardığınıza bakılarak belirlenir. Atıklarınızı iyi
ayırdığınızda, yeraltı konteynerine daha seyrek çöp poşeti atmanız ve çöp kutunuzu
daha seyrek boşalttırmanız gerekecektir. Böylece atık toplama ücretinin değişken
kısmının miktarı üzerinde etkiniz olabilir. Daha fazla bilgi için www.zwijndrecht.nl
adresine göz atın.

bakiye atıklarınızda
hâlâ neler var?
2021’de kişi başına ortalama ne kadar atık, bakiye atık kutusuna
(restafvalbak) atıldı? 243 kilo! Ancak bunun küçük bir kısmı gerçekten
bakiye atıktı. Geri kalanı düzgün bir şekilde ayırır ve doğru çöp
kutularına atarsanız geri dönüştürülebilir. 2021’de bakiye atıklar
şunlardan oluşuyordu:

Sebze, meyve ve bahçe
atıkları ve yemek artıkları

74 kg

Kâğıt ve karton

15 kg
değişken bölüm
Daha iyi ayırın
= daha az ödeyin!

Neler plastik, kutu ve içecek ambalajları içinde sayılır?
Plastik ambalajlar
• Plastik gıda ambalajları
• Deterjan, şampuan ve sabun gibi maddelerin kapaklı şişeleri
• Diş fırçaları, vidalar ve oyuncak ambalajları (baloncuklu)
• Dergi ve reklam broşürlerinin folyosu
• Saksılar (satın aldığınız sırada bitkinin
içinde olduğu saksılar)
• Plastik çanta ve poşetler
• Kahve ambalajları
• Sıkmalı ambalajlar (kedi maması ve süt
ürünleri vb. ürünlerin ambalajları)
• Baloncuklu şeritler
• Cips poşetleri
İçecek kutuları
• Kutular (içecek ve süt ürünleri kutuları)
• Çorba ve makarna sosu kutuları

Teneke içecek kutuları
• İçecek ve konservelerin teneke
kutuları
• Çelik şurup şişeleri
• Alüminyum folyo ve tepsiler
• Çay mumu kutuları ve bira şişesi
kapakları

Neler plastik kapsamına
girer? Kontrol edin:
• ambalaj mı?
• boş mu?
• mutfak ya da banyodan mı
geliyor?
3 kez evet mi dediniz?
O halde atığınız, plastik, teneke kutu
ve içecek ambalajları içinde sayılır.
İstisnalar: Püskürteçler; bunlar
bakiye atık sayılır.

20 kg

Plastik, içecek teneke kutu ve
kartonları

sabit bölüm
her yıl belediye meclisi
tarafından belirlenir

Şimdiki durum: Atık
toplama vergisi sabit bir
tutardan oluşuyor.

Geri dönüşüm tarifesi
ile atık toplama
vergisi bundan böyle
2 bölümden oluşacak:
sabit miktar (öncekinden
daha düşük) ve değişken
bölüm.

10 kg

Cam
9 kg

01-01-2023’ten itibaren:
Değişken bölüm için
ödemeniz gereken miktar,
yeraltı konteynerine çöp
poşeti içinde kaç kez
bakiye atık attığınıza
ve yol kenarına kaç kez
bakiye atık çıkardığınıza
bağlı olacak.

24 kg

Tekstil

Diğer tekrar
kullanılabilir atıklar
(cihazlar, moloz, ahşap, sert
plastikler vb.)

61 kg

Bakiye atık

Ayrıca yılda 30 kilo hacimli atık da söz konusudur.

HVC uygulamasının yardımı olur! Atıkları daha iyi ayırmayı ve daha az bakiye
atık bırakmayı başarabilir misiniz? Yenilenmiş HVC uygulamasında Ocak
2023’ten itibaren ne sıklıkta bakiye atık attığınızı görebileceksiniz.

Daha fazla bilgi? www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief adresine bakın

hvcgroep.nl

sebze, meyve ve bahçe atıkları
ve yemek artıkları: Muz kabuklarınızdan organik gübre yapılır.

sebze,
meyve ve
bahçe
atıkları ve
yemek
artıkları

• P
 oşette olmayan çay ve kahve telvesi
• Kesme çiçekler ve süs bitkileri
• Yaban otları, küçük budama atıkları,
biçilmiş çim ve yapraklar
• Tavşan ve hamster gibi küçük ev hayvanlarının gübreleri, kuru ot ve saman

bakiye atıklar:
geriye birkaç şey kalır.

7x

Sebze, meyve ve bahçe
atıkları ve yemek
artıklarınızdan yeşil doğal
gaz ve organik gübre
yapıyoruz. Bu çerçevede
örneğin eski bir demet
çiçeği yeşil doğal gaza
dönüştürüyoruz ve balık
kılçıklarınız organik
gübreye dönüşüyor.

Sebze, meyve bahçe atıkları ve yemek artıkları arasında
neler olabilir?
• S
 ebze, meyve ve patates kabuk ve
artıkları
• Yemek artıkları (balık kılçıkları, midye
vb. kabukları, kemikler dahil)
• Plastik olmayan peynir kabukları
• Ekmek, makarna ve pirinç
• Yumurta kartonları
• Yer fıstığı ve kabuklu yemiş kabukları
• Çürümüş yemekler
• Küçük miktarda artık et suyu

eski kâğıt: Örneğin aşk mektubunuzdan tuvalet kâğıdı yapılacak.

kâğıt ve
karton

Kâğıt 7 kez geri
dönüştürülebilir. Bu
çerçevede örneğin
derginiz yeniden
tuvalet rulosuna,
yumurta kartonunuz
da gazeteye
dönüştürülür.

Neler kâğıt sayılır?
• Y
 umurta kartonları, tuvalet kâğıdı ve
kâğıt havlular
• Ambalaj kâğıdı, kartpostallar
• Yapışkanlı not kâğıtları, notlar,
alışveriş listeleri
• Pencereli dahil (kabarcık folyolu
olmayan) zarflar
• Yazı ve resim kâğıtları
• Eski gazete ve dergiler
• Eski kitaplar ve çizgi romanlar
• Reklam broşürleri (plastik ambalajları
olmadan)

Atık enerji tesisimizde
bakiye atıklar yakılır.
Yakma işlemi sırasında ısı
açığa çıkar. Bundan ısı ve
elektrik üretiriz. Yakma
işleminden sonra geriye
dip külleri kalır ve bunlar
yol asfaltında yeniden
kullanılır.

bakiye
atık

Neler bakiye atık (restafval) sayılır?
• K
 âğıt poşetler ve taşıma çantaları
• Faks ve fotokopi kâğıtları
• Çikolata cipsi, çay, pirinç, kurabiye
ve buzluk pizzası karton ve kâğıt
ambalajları
• Maskara, krem, parfüm ve ilaçların
karton ambalajları
• Tatlı ve ana yemek salataların karton
ambalajları
• Kasa fişleri
• Karton kutular

• Cips kutuları
•
• Çay poşetleri, kahve kapsülleri, kahve
•
filtreleri
•
• Sakız
• İçinde yemek artıkları ya da yağ olan
•
pizza kutuları
• Yağlı pişirme kâğıdı ya da tereyağı
kâğıdı gibi ıslak kâğıt ve kartonlar
•
• Hızlı yiyecek ve et köpük tepsisi gibi
köpük ambalajlar
•
• Yırtık alışveriş çantaları
•
• Kullanılmış kâğıt mendiller, kâğıt havlular •
• Tıraş bıçakları
•
• Hidro tahıllar
•
• Elektrikli süpürge torbaları
•

Şişe mantarları
Plastize kâğıt, karton ve fotoğraflar
Bağlayıcılar, halkalı bağlayıcılar, saklama
klasörleri
Adet bezleri, tamponlar, inkontinans
malzemeleri ve tek kullanımlık bebek
bezleri
Püskürteçler (krem şanti, saç spreyi,
deodorant)
Naylon kabarcıklı zarflar
Minder ve bez bebek doldurma malzemesi
Kibrit kutuları ve kibrit
Kül tablası, şömine ve mangal külü
Kuş kafesi ve kedi tuvaleti kumu
Toz maskeleri ve tek kullanımlık eldivenler

