SAMEN HALEN WE ALLES ERUIT

Andere afvalsoorten: apart inleveren

Wat hoort in de (groene) Biobak?

Glazen, potten en flessen (productverpakkingen),
eventueel met inhoudsresten en dop/deksel horen in de
glasbak.

Organisch keukenafval zoals eierschalen, koffie(pads),
theezakjes, etensresten (gekookt, gebakken of rauw).
Tuinafval. Biologisch afbreekbare zakjes met kiemplantlogo.
Mest van knaagdieren.

Schoon en droog papier/karton, eventueel met plakband,
nietjes en/of vensters. Deze horen in de papierbak.

Wat hoort in de (grijze) Sortibak?
PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit, luiers, stofzuigerzakken, as van
de open haard, etc.

Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, tassen,
riemen, gordijnen, dekbedden, dekens, knuffels, etc. Deze
horen in de textielbak of worden speciaal ingezameld.

Plastic hoesjes om tijdschriften, vervuilde pizza- of
gebaksdozen, diepvriesverpakkingen met coating

Batterijen, verf, medicijnen, verlichting, kapotte
elektrische apparaten, etc. Deze levert u in op de
milieustraat.

Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen,
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt en
verstoren het recyclingproces.

Hout, puin, gips, dakleer, vensterglas etc. ook kleine
hoeveelheden. Deze levert u in op de milieustraat.
Spelregels aanbieden asbest (asbest of asbestgelijkend
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 moet aanvragen.
Kijk op www.omgevingsloket.nl en doe de vergunningcheck.

Nat of sterk vervuild materiaal (bijvoorbeeld met verf).

•
•

katten- en hondenpoep

Adressen Milieustraat
Per 1 januari 2019 pinnen op onze milieustraten
Milieustraat Heerenveen
Al het afval dat niet in de Sorti- of Biobak mag of kan, brengt u naar de
milieustraat. Bij de poort dient u op verzoek een legitimatiebewijs te tonen.
Adres:
De Ynfeart 10
Postcode:
8447 GM Heerenveen
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.30 uur
Zaterdag:
10.00 - 16.00 uur
Milieustraat Grou
Adres:
Postcode:
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:

Oedsmawei 9
9001 ZJ Grou
09.00 - 16.30 uur
08.30 - 11.30 uur

Als inwoner van de gemeente Heerenveen kunt u ook terecht op de
samenwerkende milieustraten van Omrin. Dit betreft de milieustraten
in Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde, Leeuwarden, Franeker en
Stiens. Voor de kosten maakt dit geen verschil; u betaalt overal het tarief
van de gemeente Heerenveen.

Goed te weten!
Diftar+

Heeft u een Sortibak? U betaalt € 1,- per aanbieding en € 0,25/kg voor uw Sortibak*. Het aanbieden van de Biobak is gratis. Bent u aangesloten op een ondergrondse container voor restafval? Dan betaalt u € 1,40/zak. *Heeft u een Sortibak
en woont u aan een zandpadroute? Dan betaalt u € 6,50 per aanbieding van de
Sortibak. Kijk voor meer informatie over diftar+ op www.heerenveen.nl/afval.
Kringloopwinkels
Kijk op www.heerenveen.nl/afval voor de kringloopwinkels in de gemeente
Heerenveen.
Aanhanger lenen
Op de milieustraat kunt u, tegen betaling van een borg van € 100,- een dagdeel een aanhanger lenen. Om de aanhanger te gebruiken moet u wel vooraf
telefonisch reserveren bij SYP. Lees de voorwaarden op
www.omrin.nl.
Let op!
U kunt uw inzameldata ook downloaden via
www.omrin.nl of gebruik maken van de Omrin afvalapp.
Hier vindt u ook de gewichten van uw Sortibak.

Tarieven milieustraat (bij normale belading)*
Slagboomtarief per bezoek voor grof huishoudelijk afval of bouw- en sloopafval
Personenauto of kleiner vervoer
€
Personenauto met laadvloer of aanhanger tot 2,5 meter
€
Personenauto met laadvloer of aanhanger van 2,5 tot 3 meter
€
Personenauto met laadvloer of aanhanger vanaf 3 meter
€
Overige tarieven
Autoband met velg per stuk

€

6,00
15,00
22,00
32,00
5,00

Alle overige afvalsoorten op de milieustraat zijn gratis. Voor gemengde vrachten geldt het tarief van grof huishoudelijk afval. Grof huisvuil, takken en witen bruingoed (WEB) halen we ook op afspraak bij u thuis op. Op omrin.nl of de Omrin Afvalapp staan de tarieven en kunt u meteen een afspraak maken.
Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Zie voor de actuele informatie op www.omrin.nl

