Retour: Postbus 13, 9290 AA KOLLUM

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
De Bio- of Sortibak moet voor 7 uur aan de weg staan en aan het eind van de
dag weer worden weggehaald. Vermissing van uw Bio- of Sortibak of problemen met de chip kunt u melden bij SYP. De Bio- en/of Sortibak, afvalkalender
en andere ter beschikking gestelde middelen horen bij de woning.

MILIEUSTRAAT EN KRINGLOOPWINKEL
MILIEUSTRATEN:
Koailoane 11 Damwâld
Kleasterwei 41 Ferwert
Trekweg 1a Kollum

OPENINGSTIJDEN:

di. t/m vr.: 08.30 - 16.30 uur en za.: 09.00 - 12.30 uur
di. t/m vr.: 13.00 - 14.30 uur en za.: 09.00 - 11.00 uur
di. t/m vr.: 13.00 - 14.30 uur en za.: 09.00 - 11.00 uur

Gratis aanleveren: Grof huishoudelijk afval (niet zijnde bouw- & sloopafval), maai- & snoeiafval,
elektrische & elektronische apparatuur, glas, papier & karton, kleding &
textiel, klein chemisch afval, metalen, harde kunststoffen (niet zijnde bouw& sloopafval), matrassen, oliën & vetten (max. 25 liter), personenauto- &
motorbanden zonder velg (max. 5 stuks), asbestplaten luchtdicht en dubbel
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in dik plastic verpakt (max. 35 m + op vertoon van een gemeentelijk
sloopmeldingsformulier).
Tegen betaling:

Bouw- en sloopafval, vrachtauto- & tractoraccu’s, personenauto- &
motorbanden met velg (max. 5 stuks), vrachtauto- & tractorbanden (max. 2
stuks), grond & zoden (alleen in Damwâld en max. 13 m per jaar)

Let op:
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• Bij een bezoek aan de milieustraat is legitimatie verplicht.
• De milieustraat is niet toegankelijk voor tractoren en vrachtwagens.
• De milieustraat is alleen toegankelijk voor particulieren, niet voor bedrijven.

KRINGLOOPWINKELS:

De Wissel, Betterwird 10 in Dokkum
Radarwerk, Voorstraat 122 in Kollum

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m vr.: 10.00 - 18.00 uur en za.: 10.00 - 17.00 uur
di. t/m vr.: 10.00 - 17.00 uur en za.: 10.00 - 16.00 uur

COMPOSTEREN

WILT U MEER WETEN?

Als u uw groenafval composteert, kunt u dit later weer gebruiken
als voedingstof voor gras, planten en struiken. Als er veel bewoners
overgaan op thuiscomposteren, brengt het bovendien een verlaging
van de afvalstoffenheffing met zich mee.

Bel tijdens kantooruren met
SYP(Service Ynformaasje
Punt), hét antwoord voor
jij een
schone
al uwVind
vragen
over
afval:
leefomgeving
belangrijk?
0900
210 0 215.
Of raadpleegWord
de gemeentegids
SUPPORTER of
www.noardeastfryslan.nl
VAN SCHOON!
voorMeld
meerjeinformatie.
aan via tel.

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel verkopen
compostvaten tegen een sterk gereduceerde prijs. Voor meer
informatie kunt u bellen met tel (0519) 29 88 88

(0519) 29 88 88.

DIN-CONTAINER

AANBIEDREGELS VOOR UW CONTAINER
Bied uw containers goed aan. Containers die niet goed worden aangeboden, worden niet geleegd.
De grijparm van de huisvuilauto zit aan de rechterzijkant van de auto en pakt twee containers
tegelijk op. Het is daarom heel belangrijk, dat de containers twee aan twee naast elkaar in een
lange rij worden neergezet.
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DU-CONTAINER
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Zet uw container op de inzameldag tussen 06.00 en 07.00 uur op de aanbiedplaats. Doet u dit
later, dan loopt u de kans dat de container niet wordt geleegd.
Zet de containers naast elkaar, in een rechte lijn op de stoep of op de rijbaan.
Zet de container niet in een bocht of vlakbij een lantaarnpaal, auto of boom.
Zet de container met het handvat en de wielen van de rijbaan afgekeerd.
Afval dat naast of bovenop de container staat, wordt niet meegenomen.
Het deksel mag niet openstaan, dan kan de container niet worden geleegd.
Zorg dat uw container niet zwaarder is dan 70 kg.
Stamp het afval niet aan! Als het afval vast zit, kan de container niet volledig geleegd worden.
Doe het juiste afval in de juiste container; containers die afval bevatten dat er niet in hoort, worden niet geleegd!
Bouw- en sloopafval mag niet in de huisvuilcontainers!
Haal de container zo spoedig mogelijk na het legen binnen, in elk geval nog dezelfde dag voor 20.00
uur.
U mag iedere container slechts één keer per ledigingsronde aanbieden, dus eenmaal per 14
dagen.
Op de inzameldagen kunt u vanaf 07.00 uur niet parkeren in de parkeervakken of tegenover
stroken waar de containers worden geplaatst.
De containers zoveel mogelijk in setjes van 2 naast elkaar plaatsen en tussen de setjes 30 cm
(1 stoeptegel) ruimte aanhouden; dit is noodzakelijk om zo efficient mogelijk te kunnen werken.
De ruimte tussen de wielen van de DIN-containers moet 30 cm zijn ( 1 stoeptegel); dit is noodzeklijk omdat de grijparm van de zijlader tussen de containers door, en om de containers heen
moet kunnen om deze op te pakken.
De ruimte tussen de wielen van de DU-containers hoeft maar enkele centimeters te zijn.

