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Groene container

Grijze container

In de groene container hoort alles waar compost van
gemaakt wordt, bijvoorbeeld:
Plantenafval, snijbloemen en onkruid uit de tuin
Bladeren en grasmaaisel
Keukenafval en etensresten
Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
Snoeiafval, bladeren en grasmaaisel

In de grijze container hoort alles wat niet in de groene
container mag of kan. Vergeet niet:
Glas: naar de glasbak of naar de milieustraat
Papier: in de papiercontainer of naar de milieustraat
Textiel: naar de milieustraat
KCA (zoals batterijen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen
en injectienaalden, verfresten, olie en frituurvet): naar
de milieustraat
Bouw- en sloopafval: naar de milieustraat
Puin en zand: naar de milieustraat

Vragen en informatie?

Andere belangrijke informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met de
gemeente opnemen via:

Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te
zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen.
Grof huisvuil kunt u inleveren bij de milieustraat.
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(0519) 555 555

of www.ameland.nl (ook voor vragen over beschadiging
of vermissing van uw container).

Milieustraat
Adres:		
		

Verbindingsweg 31 Nes
9163 GC Ameland		

Openingstijden:			
Maandag tot en met donderdag: 13:30 tot 15:30 uur
Iedere zaterdag: 10:00 tot 12:00 uur
Spelregels aanbieden asbest(gelijkend materiaal):
U bent verplicht contact op te nemen met uw
gemeente vóórdat u begint met verwijderen.
De gemeente beoordeelt of u kunt volstaan met het
doen van een sloopmelding of dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen.
Asbest dient goed verpakt te zijn en wordt alleen a
angenomen als er een melding is gedaan.
Kijk op www.omgevingsloket.nl en doe de vergunningcheck.
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Onder grof huisvuil wordt onder andere verstaan;
afgedankte koelkasten, fietsen, meubilair, vloerbedekking
en snoeihout. Het snoeihout mag geen grotere afmeting
hebben dan 1 m3 en dient in bundels samengebonden
te worden.
Let op! Bouw- en sloopafval zoals tegels, sanitair
en tuinhekjes is geen grof huisvuil en moet u zelf
aanleveren bij de milieustraat. Grof huishoudelijk afval
wordt ook één keer per maand opgehaald. Wilt u dit
aanmelden? Dan kan online via www.ameland.nl.
Let op!
U kunt uw inzameldata ook
downloaden via www.omrin.nl of
gebruik maken van de Omrin afvalapp.
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Tarieven Milieustraat
Deelstroom
A-, B-, en C-hout
Asbest
Bouw- en sloopafval en overig ongesorteerd
Hekkelmateriaal
Klein chemisch afval
Puin
Afgewerkte olie
Banden groter dan 18 inch
Banden tot en met 18 inch
Restafval

Tarief huishoudelijk per kg
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,17
€ 0,00
€ 0,10
€ 0,17 per liter
€ 43,06 per stuk
€ 4,63 per stuk
€ 0,10

Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Zie voor de actuele informatie op www.ameland.nl en de Gemeente Info.

