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Geachte heer/mevrouw,
Zoals u weet zet onze gemeente zoveel mogelijk in op het scheiden van afval. We doen dit om te voorkomen
dat waardevolle grondstoffen verbrand worden en om ons milieu te sparen. We zijn dan ook blij dat het
voor veel inwoners inmiddels heel gewoon is om thuis afval in aparte bakken te doen. En als dit thuis
gebeurt, waarom dan niet ook buitenshuis – zoals bijvoorbeeld op evenementen?
Vanuit deze gedachte gaan wij het scheiden van afval op evenementen stimuleren. Sinds dit jaar faciliteren
wij de organisatoren door het beschikbaar stellen van kliko’s om het PMD-afval (de lege plastic
verpakkingen, de blikjes en de drinkpakken) gescheiden in te verzamelen en af te voeren. In de praktijk
werkt dit als volgt:
Naast de “gewone” kliko’s voor ongescheiden afval (restafval) die de gemeente op verzoek op het
evenemententerrein aflevert, kunnen ook kliko’s voor PMD aangevraagd en geleverd worden. De PMDkliko en de restafval-kliko zijn door de kleur van de deksels en de bestickering duidelijk van elkaar te
onderscheiden, en worden doorgaans in duo’s op het evenemententerrein neergezet.
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Na afloop van het evenement moeten de kliko’s voor restafval leeg ingeleverd worden; de organisator
draagt daar zelf zorg voor en huurt daar eventueel een bedrijf voor in. De PMD-kliko’s mogen wél
ongeleegd retour worden gegeven onder de voorwaarde dat de inhoud ervan werkelijk PMD is. Zo kan het
scheiden van het afval voor u een kostenbesparing betekenen.
Voor dit aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”. Het kan voorkomen dat er zoveel evenementen
tegelijkertijd georganiseerd worden in onze gemeente dat we niet genoeg kliko´s hebben voor iedereen. Wie
het eerst komt, het eerst maalt, dus wees op tijd met uw aanvraag.
Bewust omgaan met onze planeet en de grondstoffen die we hebben – ongetwijfeld wilt u als organisator
van een regelmatig terugkerend evenement, daar uw steentje aan bijdragen. Wij hopen dan ook dat u
gebruik maakt van dit aanbod, en meehelpt om het scheiden van afval de normaalste zaak van de wereld te
maken – ook op evenementen. Om één en ander goed te kunnen regelen, verzoeken wij u om tijdig contact
op te nemen met de heer Van Poelgeest (tel 0343-565600) om aan te geven hoeveel kliko’s u nodig heeft en in
welke periode.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
Namens dezen,
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