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Zet uw container op de ophaaldag ‘s morgens tussen 7.00
en 7.30 uur op de door de gemeente aangegeven aanbiedplaats neer (ook bij leging ‘s middags).
Zorg dat het deksel gesloten is en dat de container met de
handgreep van de straat af staat.
Zorg ervoor dat uw containers niet zwaarder zijn dan 75 kilo.
Containers die afval bevatten dat er niet in hoort,
worden niet geleegd.
Zorg ervoor dat de container op de ophaaldag voor
20.00 uur weer is weggehaald.
Bouw- en sloopafval mag niet in de huisvuilcontainer.

2019
KLEIN CHEMISCH AFVAL (kca)
De Chemokar rijdt viermaal per jaar in de gemeente
Het Hogeland. De data van de route zijn vermeld in de afval
kalender op de voorkant. Particulieren kunnen zich tot 10 dagen
vooraf aanmelden voor de route op telefoonnummer (0595)
423190 of per mail via: info@afvalbeheernoordgroningen.nl.
U moet het KCA afgeven aan de chauffeur; het mag niet
onbeheerd buiten worden gezet. Op de milieustraat in Usquert
kan door particulieren dagelijks binnen de openingstijden
kca worden gebracht en daarnaast elke laatste vrijdag van de
maand van 13.00 uur tot 15.30 uur op de milieustraat in Leens.
Uitzonderingen in verband met feestdagen staan in het
gemeentenieuws.

Afwijkende inzameldata 2018
Feestdagen waarop geen inzameling plaatsvindt:
Nieuwjaarsdag		
dinsdag 1 januari
2e Paasdag		
maandag 22 april
Koningsdag		
zaterdag 27 april
Hemelvaartsdag		
donderdag 30 mei
2e Pinksterdag		
maandag 10 juni
1e Kerstdag		
woensdag 25 december
2e Kerstdag		
donderdag 26 december
vervangende inzameldata zoz

Bruikleen
Zowel de grijze als de groene container zijn eigendom van de
gemeente en worden aan u in bruikleen gegeven. Beschilder
of beplak ze dus niet onnodig. Raakt uw container beschadigd
of wordt hij vermist? Dan zijn de vervangingskosten voor uw
eigen rekening, tenzij u kunt aantonen dat u geen schuld aan
de beschadiging of vermissing hebt. Gaat u verhuizen?
Laat uw containers dan leeg en schoon achter voor de
volgende bewoner.
Inzameling grof huisvuil en grof tuinafval
Grof huisvuil is afval dat niet gerecycled kan worden. U kunt
het tegen betaling brengen bij de milieustraat in Leens of bij
Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. U kunt het ook laten
ophalen door de gemeente. Overtollige spullen die kunnen
worden hergebruikt, kunt u laten ophalen door het kringloopbedrijf.

TEXTIEL
Voor overtollige kleding, alle textiel en oude schoenen staan
in de gemeente op een aantal plaatsen kledingcontainers. Om
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kleding wordt hergebruikt,
is het belangrijk dat u deze in een gesloten zak aanlevert en
schoenen per paar samenbindt.
Locaties textielcontainers:
Leens
Parkeerplaats sporthal
Zoutkamp
Parkeerplaats Marnestraat
Eenrum
Dorpsplein
Kloosterburen
Parkeerplaats sportveld
Wehe-den Hoorn Parkeerterrein Havenstraat
Pieterburen
Parkeerterrein bezoekers zeehondencrèche
Ulrum
Hoek Leerweg-Nipperusstraat
Warfhuizen
Vaart Westzijde
Een aantal keren per jaar wordt textiel bij u aan huis ingezameld. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Afvalbeheer NoordGroningen. Contactgegevens op de voorzijde.

GLAS
Glas hoort in de glasbak en niet in de container. Op een
groot aantal plaatsen in de gemeente vindt u glasbakken.
Om hiervan goed nieuw glas te maken is het erg belangrijk
dat u het glas op kleur gescheiden in de glasbak gooit.
Dat mag met deksel en restjes.

Inzameling papier en karton
Grof tuinafval kan tegen betaling worden ingeleverd bij de
milieustraat in Leens of bij Afvalbeheer Noord-Groningen in
Usquert. Wilt u het laten ophalen dan kunt u dit doorgeven via
het centrale nummer van de gemeente Het Hogeland.

Oud papier en karton kunt u bij veel scholen, kerken en
verenigingen inleveren. Informatie is beschikbaar bij
Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert en te vinden op
de website. Bij Afvalbeheer Noord-Groningen kunt u uw
oud papier en karton ook gratis inleveren.

