STRAATNAMEN HOMERUSKWARTIER

AFVAL EN REINIGING

Samen aan de bak
Als je afval goed sorteert, heb je nog maar weinig restafval.
Maar wat moet nu precies in welke bak en wat kun je doen om
de omgeving netjes te houden? Stadsreiniging is er om jou te
helpen en denkt graag met je mee.
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Almere
Poort Schoon
Om 10:30 uur
vanaf Take a Break:
7 oktober
4 november
2 december

Op 2 september hielpen veel bewoners mee aan een schone buurt

Grondstoffen
In Almere Poort wordt nog steeds gebouwd. Een deel van de straten heeft een
afvalinzamelingsysteem van jaren terug
en een deel heeft systemen die bij de huidige tijd passen, namelijk ondergrondse
afvalcontainers, al dan niet met een pas.
‘Restafval op afstand’ is de tendens, die
er vanuit gaat dat je, als je goed je afval

scheidt, nog maar weinig restafval overhoudt. Daarom kan het zijn dat er vlakbij huis wel een container is voor PMD
(plastic, metaal en drinkverpakkingen),
en dat je voor restafval iets verder weg
moet. Door afval goed te scheiden, maak
je het mede mogelijk dat grondstoffen
kunnen worden gerecycled. Alles in één
bak kieperen, dat kan echt niet meer.

Zie je gedumpt afval of een volle
of kapotte container? Doe dan een
Melding Openbare Ruimte:
almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil

Help mee
Er is inzet nodig om Poort schoon te
houden: van bewoners en van Stadsreiniging. Bewoners wordt gevraagd het
afval gescheiden in te leveren, afval in
de prullenbak te gooien, en grofvuil naar
het recyclingperron te brengen. Stadsreiniging zamelt in. Bewoners en medewerkers van Stadsreiniging ontmoeten
elkaar op bewonersavonden en nemen
deel aan het PoortPlatform. Bewoners
hebben veel goede ideeën en deze pakken we graag samen op, van plan tot
uitvoering.
Schoon zijn is schoon houden
Uiteraard houdt Stadsreiniging toezicht
op zwerfafval en dumpingen. Ook al zie
je hen niet altijd, medewerkers zijn meerdere keren per week in Almere Poort om
op ‘hotspots’ en door inwoners aangegeven plekken op te ruimen. Als zij ontdekken wie er achter zit, delen ze boetes
uit. Soms lijkt het dweilen met de kraan
open. Daarom doen we een beroep op
jou! Gooi afval, hoe klein ook, nooit van
je af. Zie je iemand dat wel doen? Spreek
diegene er eens op aan. Zie je zwerfafval
liggen? Raap iets op en gooi het in de
bak. Of doe een Melding Openbare Ruimte. Gebruik het afvalinzamelingsysteem

Soort afval

Wat zit er in?

Waar breng ik het heen?

Bio-afval

Groente-, Fruit- en Tuin- afval

In de bio-bak of -ondergrondse in een biologisch
afbreekbaar zakje. Snoeiafval: in de bladkorven bij jou in de
buurt.

PMD-afval

Plastic-, Metaal- en Drinkverpakkingen In de PMD-bak of -ondergrondse in doorzichtige plastic
zakken.

Papier/Karton,
Glas en Textiel

Papier en karton, glaswerk, kleding en
schoenen.

Container bij jou in de buurt of bij het winkelcentrum of het
recycleperron.

Grofvuil

Afval dat te groot of te zwaar is om in
de afvalbak te doen

Recycleperron, of laten ophalen door gemeente.

Restafval

Alles wat je niet in de andere
categorieën kwijt kunt

In de restafval-bak of -ondergrondse in afgesloten
vuilniszakken.

Bouw- of
sloopafval

Afval dat overblijft van
bouwwerkzaamheden

De aannemer moet dit afvoeren of je laat dit afvoeren door
een verwerker.

Bedrijfsafval

Afval afkomstig van een bedrijf, niet
van een huishouden

Een verwerker.
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Mazustraat

Recyclingperron Almere Poort
Het dichtstbijzijnde recyclingperron
is aan de Argonweg 81. Geopend:
maandag t/m zaterdag van 9 tot 17
uur. Gesloten op zon- en feestdagen.

zoals het is bedoeld. Een groep betrokken
Poortenaren doet dit al en weet Stadsreiniging te vinden voor gezamenlijke activiteiten. ‘Almere Poort Schoon’ is een
vrijwilligersinitiatief van bewoners. Maar
ook zij kunnen het niet alleen.
Samenwerken: een schone taak
De gemeente zorgt voor de afvalinzameling, via afvalbakken en (boven- en
ondergrondse) containers. Ook is er voor
grofvuil een recyclingperron in de buurt
waar je het gratis kwijt kunt, en kent Almere een gratis ophaaldienst. Bovendien
ruimt Stadsreiniging samen met Poortenaren zwerfafval en dumpingen op.
Achter de schermen wordt gewerkt
aan een Raadsvoorstel voor één afvalinzamelingssysteem binnen heel Almere.
Van jou vragen we dat je je afval goed
gescheiden inlevert, gooi je afval in de
prullenbakken, en breng je grofvuil naar
de recyclingperrons. Met z’n allen houden we Almere Poort schoon!

De Mazustraat in Poort ligt goed verscholen in een hoekje van de Saturnussingel
en de Castorstraat, en op zoek naar een
adres kan het zijn dat je twee keer de
hoek om moet voor je er bent. Dwalen
hoort wel een beetje bij deze Chinese godin van de zee. Zo heeft ze zelf een stuk
of tien verschillende namen: A-Ma, Linghui Furen, Lin Moniang, Mazupo, Schennü, Tianhou (Tin Hau), Zhaoxiao Chungzheng Fui Ganying Shengfei… Als je een
schietgebedje tot haar wil richten, in
case of emergency: houd het bij ‘Mazu’,
(uitspraak: ma-dzoe) anders voelt ze zich
verplicht om zich eerst om te kleden in
het gewaad dat bij één van die andere
namen hoort.
De historische figuur Lin Moniang (‘het
stille meisje’) leefde in de tiende eeuw, ze
was sjamaan in een vissersdorp op het eiland Meizhou toen daar nog geen Chinezen waren. In het zuidoosten van China,
zo’n beetje midden tussen Shanghai en
Kanton. Ze kon in de toekomst kijken,
dingen zien op plaatsen waar ze niet was,
duivels uitdrijven, en regen maken. Heeft
er dan niemand tot haar gebeden, afgelopen zomer?!
Ze kon goed zwemmen, in zee, als de
Maarten van der Weijden van haar tijd:
ze loodste vissers en zeelieden in nood
de goede kant op. In trance redde ze vissers in een storm op zee. En na haar dood
werd ze vereerd en ontwikkelde ze zich
tot de godin Mazu, die over leven en dood
ging, over zwangerschap en geboortebeperking (ja, in de twaalfde eeuw!), en die
de mensen beschermde tegen droogte,

overstromingen, epidemieën, piraterij…
Zeven Chinese 18de-eeuwse prenten in
het Rijksmuseum beelden de wonderen
van Mazu uit. Op sommige zie je haar,
gehuld in een rode mantel. Op één helpt
ze de Taiwanezen om de Nederlanders, in
de zeventiende eeuw, van hun eiland te
verdrijven.
Mazu wilde niet trouwen. De twee demonen die verliefd op haar waren, liet
ze met elkaar vechten, totdat zij zelf de
strijd beslechtte en beiden tot haar bewakers aanstelde.
Tweehonderd miljoen mensen aanbidden haar vandaag de dag, 17 miljoen op
Taiwan. Eén van de 1500 Mazu-tempels
over de hele wereld staat in het Arsenaal
in Leiden. Op 27 april 2019 is haar volgende verjaardagsfeest.
Felix van de Laar n
Felix van de Laar woont in het complex Ithaka
in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver,
redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet almerika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

Mazu-tempel in Leiden

Beeld van Mazu in Taiwan

Stadsreiniging gemeente Almere n

Heb je vragen of wil je een afspraak
maken om grofvuil op te halen? Kijk
dan op almere.nl/afval. Vind je het
antwoord niet? Neem dan contact
met ons op via almere.nl/contactformulier of bel 14 036.

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
(036) 767 07 00, www.artecollege.nl
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