Kwaliteit en veiligheid RD Maasland
beloond met certificaat VCA
RD Maasland heeft eind vorig jaar het certificaat VCA
behaald. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu
Checklist Aannemers. Deze kwaliteitsmeting is bedoeld om
dienstverlenende organisaties veiliger te laten werken en het
aantal ongevallen te verminderen. Met het behalen van dit
certificaat toont RD Maasland aan dat de kwaliteit en veiligheid
binnen haar organisatie goed is geborgd. Door jaarlijkse
terugkerende inspecties en audits worden bovendien de
bedrijfsprocessen continu verbeterd.
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Stappen op weg naar duurzame afvalverwerking
GFT: van composteren naar vergisten
RD Maasland is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons afval
zo duurzaam mogelijk te verwerken. Zo wordt nu bijvoorbeeld onderzocht
hoe we de circa 8000 ton GFT die we jaarlijks inzamelen kunnen
vergisten. Nu wordt ons afval nog gecomposteerd. Vergisten zou echter
een duurzame stap vooruit zijn in de afvalverwerking.

Tijdens een personeelsbijeenkomst overhandigde
personeelsfunctionaris Hilde Vaes het officiële certificaat VCA
aan de voorzitter Johan Lalieu en werden de medewerkers nog
eens extra in het zonnetje gezet voor hun inzet.

Onze milieuparken
RD Maasland beheert drie milieuparken: in Maasbracht (Lijnpad 9), Meijel (firma Matrans,
Simonshoek 4) en Roggel (Bevelantstraat 1). Inwoners van de gemeenten Leudal en
Maasgouw en de kernen Meijel en Kessel kunnen hier op vertoon van hun Maasland Afvalpas
hun huishoudelijk afval brengen.
Wist u dat…
… u op onze milieuparken alleen nog met PIN kunt betalen? Met het oog op de
veiligheid van onze medewerkers hebben we besloten geen contant geld meer in ontvangst te
nemen op de milieuparken. Zo proberen we inbraken en overvallen te voorkomen.
… u op vertoon van uw Maasland Afvalpas uw afval bij alledrie onze milieuparken
kunt inleveren? We hebben een centraal systeem waarin wij uw bezoek registreren. Hierdoor
kunt u zelf bepalen of u in Roggel, Maasbracht of Meijel langsgaat.

Tips en nieuwtjes
over uw afval: kijk op
www.rdmaasland.nl
Wilt u uw afvalberg minderen?
Kijk dan eens op onze website
voor tips over afval scheiden.
Ook leest u er informatie over
de milieuparken, het huren
van containers en antwoorden
op veelgestelde vragen van
inwoners. We nodigen u graag
uit een kijkje te nemen op
www.rdmaasland.nl. En hebt u
tips voor ons over hoe we onze
website kunnen verbeteren, dan
horen we dat graag van u!

Het milieupark in Meijel (firma Martrans, Simonshoek 4) is elke zaterdag geopend van
9.00 tot 12.30 uur.

Sinds de jaren negentig zamelen we in
Nederland groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) gezamenlijk in. Op dit moment wordt
er voornamelijk compost van gemaakt.
In Nederland wordt jaarlijks ongeveer
600.000 ton GFT-compost geproduceerd.
Ons GFT-afval wordt daarmee nuttig
ingezet als structuurverbeteraar van de
bodem.
GFT is ook een goede grondstof voor
energie. Deze energie komt namelijk vrij
als het GFT wordt vergist. Door het GFT
af te sluiten van lucht of liever zuurstof,
ontstaat tijdens het vergistingproces
biogas (methaan). Omdat het biogas
afkomstig is van planten is de energie die
wordt geleverd duurzaam. Het biogas

wordt vaak ingezet in een
gasmotor. De stroom die de
generator van de gasmotor
maakt, is dus groene stroom.
Het resterende GFT-materiaal
wordt nagecomposteerd
tot schone compost. Die
compostopbrengst is even
groot als wanneer het GFT meteen wordt
gecomposteerd. Met andere woorden, het
vergisten van GFT levert zowel duurzame
energie als schone compost op. Dubbele
winst dus.

graag deze trend volgen. Daarom zijn
we voortdurend in gesprek met onze
afvalpartners om nieuwe mogelijkheden te
onderzoeken. We houden u op de hoogte
van onze zoektocht naar duurzame
afvalverwerking.

Trend
In heel Nederland is een trend zichtbaar
dat steeds meer GFT ter vergisting wordt
aangeboden. Ook RD Maasland wil

Recycling!

… asbest alleen goed verpakt bij de milieuparken geaccepteerd kan worden?
Maak het asbest eerst vochtig en verpak het tweemaal en goed hanteerbaar in dik, doorzichtig
en dichtgeplakt plastic. U mag maximaal 500 kilo (ongeveer vijftien platen) aanleveren.
Openingstijden milieuparken
De milieuparken in Maasbracht (Lijnpad 9) en Roggel (Bevelantstraat 1) zijn geopend:
• Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur
• Zondag en maandag gesloten

Milieukrant

Onze oude auto’s belanden niet zomaar op de schroothoop. Dat bleek toen we deze foto’s ontvingen. De heer Walgaard uit de
kern Maasland, gemeente Midden-Delfland, stuurde ons de foto’s die zijn genomen door zijn zus mevrouw Nel Burghout-Walgaard,
tijdens een vakantie in Kololi-Gambia. Onze oude auto doet daar nog volop dienst als afvalwagen. Als dát geen recycling is.

RD 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.
RD Maasland
De Giesel 17
Postbus 4096
6080 AB Haelen
tel. 0475 594 632
www.rdmaasland.nl
[Colofon]
Tekst en eindredactie:
RD Maasland
Realisatie en vormgeving:
www.diamediaminds.com

Onze oude auto doet nog volop dienst in Gambia!
(Foto’s: N. Burghout-Walgaard)

Kunststof: goed gescheiden
een waardevolle grondstof!
Waarom alleen plastic
verpakkingen en geen andere
plastic producten?
Massieve
plastic
producten,
zoals tuinstoelen, zijn meestal
gemaakt van samengesteld plastic.
Verpakkingen bestaan juist uit een
pure vorm van plastic, waardoor
we
betere
recyclingresultaten
behalen. Echter, piepschuimbakjes
zoals
fastfoodverpakkingen
en
vleesschaaltjes mogen juist weer niet
bij kunststof verpakkingsmateriaal
worden ingezameld: deze zijn vaak
té vervuild door hetgeen erin heeft
gezeten.

De kunststofinzameling is een groot succes! U zamelt massaal lege plastic flacons,
botervlootjes, yoghurtbakjes en vleesverpakkingen in om ze gescheiden in te leveren. Het
is wel belangrijk goed in de gaten te houden wat er wel en niet via de kunststofinzameling
mag worden aangeboden. Het is voor de recycling namelijk van belang dat plastic
verpakkingsafval van vergelijkbare soort wordt ingezameld. Een té vervuilde vracht moeten
we helaas via het restafval afvoeren. Kijk op onze website voor een volledig overzicht wat
wél en juist níet bij het kunststof mag worden ingezameld.

Tip

Lever uw plastic verpakkingsafval in een gesloten plastic zak of
vuilniszak in. Dit voorkomt dat het plastic bij harde wind wegwaait en
over de straat gaat ‘zwerven’.

Wat levert het plastic afval op?
Met het plastic verpakkingsafval
worden
weer
nieuwe
plastic
verpakkingen
gemaakt,
maar
ook bijvoorbeeld fleece truien,
behuizingen
van
gsm’s
en
laptops, muis en toetsenbord,
autodashboards, speelgoed. Een
voorbeeld: Van 55 gerecyclede PETflessen kan een slaapzak worden
gemaakt en van 4 PET-flessen een
brooddoos.
Wat is de milieuwinst?
De gescheiden inzameling van
plastic
verpakkingsafval
levert
een fikse besparing op de CO2uitstoot, die vergelijkbaar is met
het energieverbruik van ongeveer
100.000 huishoudens. Van de
energie die wordt bespaard door het
recyclen van 1 plastic flesje, kan een
60W-lamp 6 uur branden!

Kijk voor meer weetjes over
kunststofinzameling op
www.plasticheroes.nl.
In memoriam
Bestuurssecretaris Giel Korsten
Eind november moesten we afscheid nemen van onze bestuurlijk secretaris Giel Korsten. Giel was al geruime tijd ziek, maar
toch kwam zijn overlijden nog onverwacht. Met veel plezier en toewijding heeft hij zich voor onze organisatie ingezet en we zijn
hem dankbaar voor de vele verdiensten die hij daarmee heeft bereikt voor RD Maasland. Maar bovenal missen we zijn warme
persoonlijkheid, die een onuitwisbare herinnering bij ons heeft achtergelaten.

Kennismaking met onze
bestuursvoorzitter: Johan Lalieu
Snel nieuwe stappen voorwaarts maken
Johan Lalieu, wethouder van de
gemeente Maasgouw, is sinds 2011
voorzitter van RD Maasland. In dit artikel
een korte kennismaking met hem en zijn
visie op de toekomst van RD Maasland.
In het voorjaar van 2011 nam Twan
Huijskens afscheid als wethouder van de
gemeente Maasgouw en daarmee ook
als bestuursvoorzitter van RD Maasland.
Als nieuwe portefeuillehouder Milieu van
Maasgouw erfde Johan Lalieu ook de
functie van bestuursvoorzitter. En hij voelt
zich er helemaal thuis. De voorzitter is
erg te spreken over de manier waarop
RD Maasland haar werk levert. “Het
serviceniveau is hoog en dat blijkt zowel
uit de benchmark met andere inzamelaars,
als uit het klanttevredenheidsonderzoek.
Met dat afval inzamelen zit het dus wel
goed. Maar onze blik moet vooruit:
hoe organiseren we het werk zodat we
ook in de toekomst een stevige positie
behouden?”
Taken uitbreiden
Johan Lalieu is er sterk van overtuigd
dat een volwaardig bedrijf zich niet
te specialistisch moet opstellen. Het
takenpakket van RD Maasland kan
volgens hem worden uitgebreid: “Naast
afval inzamelen, kolkenzuigen, vegen
e.d. liggen er kansen in het beheer
van de openbare ruimte. Door met de
samenwerkende gemeenten bijvoorbeeld
onkruidbestrijding of veegwerkzaamheden
onderling goed af te stemmen kunnen
we zowel op het gebied van kwaliteit als
efficiëntie flinke slagen slaan. Ook zie ik
hierin een mogelijk rol voor de Sociale
Werkvoorziening-bedrijven. Ook zij moeten
een nieuwe positie verwerven en zouden
prima passen in het plaatje van een
regionaal Werkbedrijf dat zich richt op het
totale beheer van de openbare ruimte.”
Nieuwe koers bepalen
Voordat het zover is, moet er wel
nog flink wat water door de Maas

stromen. RD Maasland bestaat door
de gemeenschappelijke regeling die
de gemeenten Leudal, Maasgouw,
Roerdalen en de gemeenten Kessel
en Meijel hebben gesloten. Beide
laatstgenoemde gemeenten maken
inmiddels deel uit van de gemeente Peel
en Maas die zich nog aan het beraden is
over de toekomst binnen RD Maasland.
Deze samenwerkende partijen moeten
eerst gezamenlijk hun koers bepalen,
voordat RD Maasland concretere
toekomst plannen kan maken.
Slimme technologie en
bewustwording
Johan Lalieu wil graag snel nieuwe
stappen voorwaarts maken:
“RD Maasland heeft duurzaamheid hoog
in het vaandel staan.
We volgen de nieuwste technologieën op
het gebied van afvalverwerking dan ook
op de voet. Zo kan biovergisting van GFT
ons een hoop schone energie opleveren.
Maar niet alleen de slimme technologie
speelt hierin een rol:
Door zo goed mogelijk te scheiden
kunnen we het daadwerkelijke restafval
zoveel mogelijk reduceren. We zien
dan ook veel belang in educatie
op het gebied van milieu en ons
afvalgedrag, van scholieren maar
ook van volwassenen. Want vooral
bewustwording is een cruciale stap op
weg naar een schonere leefomgeving.”

Tip: Wist u dat…
… vragen over uw afvalstoffenheffing het beste aan uw gemeente gesteld
kunnen worden?
De gemeente bepaalt de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Zij bepaalt ook of u in
aanmerking komt voor een eventuele ontheffing vanwege een medische indicatie, of
dat u meer afvalcontainers dan gebruikelijk krijgt.

