Scheidingswijzer

2019

Het restafval (grijze container) en het groente-, fruit- en tuinafval (gft)

TEXTIEL

(groene container) worden gescheiden ingezameld. De grijze en de

Voor overtollige kleding, alle textiel en oude schoenen staan in de

groene container worden om de week geleegd. Voor etagewoningen

gemeente een aantal textielcontainers. Om ervoor te zorgen dat

geldt dat er een verzamelcontainer in de buurt aanwezig is.

zoveel mogelijk kleding wordt hergebruikt, is het belangrijk dat u deze
in een gesloten zak aanlevert en schoenen per paar samenbindt.

Aanbiedregels
l

l

l

l

Maak de zakken niet te vol, want dan passen ze niet in de inworpklep

Zet de container op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur aan de

van de textielbak.

weg op de door de gemeente aangegeven plaats.

Locaties textielcontainers:

Containers worden per paar geleegd. Zorg dat gepaarde containers

Kantens

Pastorieweg

ongeveer 15 cm tussenruimte hebben en dat er ongeveer 30 cm

Roodeschool

Zr. Kortestraat

ruimte tussen de containerparen zit.

Uithuizen

Schoolstraat
Molenerf

Plaats de container met gesloten deksel en met handvat en wielen
van de weg af.

Uithuizermeeden

Laat geen afval, afvalzakken of iets anders over of om de rand van

Usquert

Vlasakker
Biewemastraat
Milieustraat

de container zitten.
l

Belaad de container niet zwaarder dan 75 kilo.

Warffum

l

Zet geen los afval naast of op de container.

Een aantal keren per jaar wordt textiel bij u aan huis ingezameld.

Westervalge

l

Haal de container na het legen op dezelfde dag weer op.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Afvalbeheer Noord-Groningen.
Contactgegevens op de voorzijde.

Afwijkende inzameldata 2019
Nieuwjaarsdag:
Pasen:
Hemelvaartsdag:
Pinksteren:
Eerste kerstdag:
Tweede kerstdag:

dinsdag 1 januari

Inzamelroute KCA (Klein Chemisch Afval)

gaat naar vrijdag 4 januari

Afvalbeheer Noord-Groningen zorgt ervoor dat er op vaste tijden een

maandag 22 april

chemokar rijdt. Hier kunt u uw KCA gratis inleveren. Heeft u KCA aan

gaat naar vrijdag 26 april

te bieden, dan kunt u dit uiterlijk 10 dagen voor de route wordt gereden

donderdag 30 mei

doorgeven aan Afvalbeheer Noord-Groningen, tel.; (0595) 423190

gaat naar vrijdag 31 mei

(open dagelijks van 8.00 tot 16.00 uur).

maandag 10 juni

De data waarop de chemokar rijdt staan op de voorzijde en worden

gaat naar vrijdag 14 juni

gepubliceerd in het Gemeentenieuws van Het Hogeland.

woensdag 25 december

U kunt uw KCA dagelijks wegbrengen naar de milieustraat van

gaat naar vrijdag 20 december

Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert.

donderdag 26 december
gaat naar vrijdag 27 december

Inzameling grof huisvuil en grof tuinafval
Huishoudens kunnen jaarlijks twee keer grof huisvuil en vier keer grof

Afwijkende inzameldata 2020

tuinafval gratis naar de milieustraat in Usquert brengen. Daarna tegen

Nieuwjaarsdag:

betaling. Grof huisvuil is restafval dat te groot of te zwaar is voor de

woensdag 1 januari 2020
gaat naar vrijdag 3 januari 2020

restcontainer. Veelal kan het grof huisvuil nog wel gescheiden worden
op de milieustraat zodat dit gerecycled kan worden. Herbruikbare

Eventuele wijzigingen worden vermeld in het gemeentenieuws en op

spullen kunt u laten ophalen door een kringloopbedrijf of daar zelf

de website van de gemeente Het Hogeland: www.hethogeland.nl

naar toe brengen.
Ook kunt u grof tuinafval en grof huishoudelijk afval tegen betaling

Bruikleen

één keer per maand door de gemeente op laten halen. Wilt u daarvan

Zowel de grijze als de groene container zijn eigendom van de gemeente

gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente,

en worden u in bruikleen gegeven. Beschilder of beplak ze dus niet

telefoon 088-3458888.

onnodig. Raakt uw container beschadigd of wordt hij vermist? Dan
zijn de vervangingskosten voor uw eigen rekening, tenzij u kunt

Inzameling papier en karton

aantonen dat u geen schuld aan de beschadiging of vermissing heeft.

Voor informatie over de inzameling of het wegbrengen van oud papier

Bij vermissing kunt u aangifte doen bij de Politie. Gaat u verhuizen?

kunt u bellen naar Afvalbeheer Noord-Groningen, telefoonnummer

Laat uw containers dan leeg en schoon achter voor de volgende

(0595) 423190 voor de planning van de huis-aan-huis-inzameling en

bewoner.

ook de plaatsen waar en wanneer er er containers staan waar u zelf
papier naar toe kunt brengen. Op de milieustraat in Usquert kunt u
oud papier en karton dagelijks gratis inleveren (wel in- en uitwegen).

