SAMEN HALEN WE ALLES ERUIT
Wat hoort in de (groene) Biobak?

Andere afvalsoorten: apart inleveren
Glazen, potten en flessen (productverpakkingen),
eventueel ongewassen met 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 of worden
speciaal ingezameld. Zie inzameldata op de voorzijde.

Wat hoort in de (grijze) Sortibak?
PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit ook met milieukeur, 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.

Batterijen, verf, medicijnen, verlichting, kapotte
elektrische apparaten, etc. Deze levert u in op de
milieustraat.
Bouw en sloop materiaal zoals: hout, puin, gips, dakleer,
vensterglas etc. ook kleine hoeveelheden. Deze levert u in
op de milieustraat.

Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen,
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt dan
regulier glas en verstoren het recyclingproces van het
overige glas uit de glasbak.

Wilt u asbest(gelijkend materiaal) verwijderen dan bent u
verplicht contact op te nemen met de gemeente voordat u
begint. Kijk op www.omgevingsvergunning.nl en check of
u kunt volstaan met een sloopmelding of dat u een
omgevingsvergunning moet aanvragen.

Nat of sterk vervuild textiel (bijvoorbeeld met verf).

Hergebruik

Wilt u meer weten?
Bel tijdens kantooruren met SYP(Service Ynformaasje Punt), hét antwoord
voor al uw vragen over afval: 0900 210 0 215. U kunt ook gebruik
maken van de gratis Omrin afvalapp. Of raadpleeg www.omrin.nl,
www.leeuwarden.nl of gebruik de afvalapp voor meer informatie.

Kringloopwinkel
Goederen geschikt voor hergebruik kunnen worden
afgegeven bij Omrin Estafette of gratis worden opgehaald.
Kringloopwinkel St.-Annaparochie
Adres:
Dordtsestraat1/Van Harenstraat 14
Kringloopwinkel Leeuwarden
Adres:
Voltastraat 11
Website:
www.estafettekringloop.nl
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Milieustraat Leeuwarden
Adres:
Milieustraat Grou
Adres:
Milieustraat Stiens
Adres:
Openingstijden
Leeuwarden
Grou
Stiens

Andere belangrijke informatie

Per 1 januari 2019 pinnen op onze milieustraten
Greunsweg 86, 8937 AN
Oedsmawei 9, 9001 ZJ
Seerob 23, 9051 VA
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 16.30 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 16.30 uur
Zaterdag: 08.30 - 11.30 uur
Maandag t/m vrijdag: 13:00 - 16.30 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur

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.
Milieupas
Om gebruik te maken van de milieustraat, heeft u de milieupas nodig.
Diegenen bij wie het van toepassing is, kan de milieupas gebruiken voor
de twee semi/ondergrondse voorzieningen. Verlies van uw milieupas kunt
u melden bij SYP.
Tarieven halen grof vuil: zie afvalwijzer, www.omrin.nl
Let op!
U kunt uw inzameldata ook downloaden via
www.omrin.nl of gebruik maken van de
Omrin afvalapp.

Tarieven milieustraat (bij normale belading)
Slagboomtarief per bezoek
Personenauto of kleiner vervoer
Personenauto aanhanger enkelasser
Personenauto aanhanger tandemasser
Overige tarieven
Accu groot
Autobanden (maximaal 5 stuks)
Banden van trucks en tractoren worden niet geaccepteerd.

Bouw- en sloopafval
(eerste drie keer gratis)
€
5,00
€ 12,00
€ 35,00
€

5,00
Gratis

Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Zie voor de actuele informatie
op www.omrin.nl

Mits goed gescheiden, kunt u grof vuil en bouwen sloopafval gratis brengen. Na drie keer betaalt
u alleen voor bouw- en sloopafval een tarief.

L e e u w a r d e n

