Scheidingswijzer

2019

Groene container = tuinafval

Grijze container = restafval

Op Terschelling is de groene container alleen bedoeld
voor tuinafval. Bijvoorbeeld:
Plantenafval, snijbloemen, onkruid uit de tuin
Bladeren, grasmaaisel, snoeiafval.
Voor dit tuinafval hebben we op Terschelling een eigen
compostering, hiermee kunnen we deze kringloop
lokaal sluiten.

Textiel: naar de textielbak in Hoorn, Midsland en West
of naar de milieustraat.

Vragen en informatie?

Milieustraat

Bel tijdens kantooruren tegen lokaal tarief met
SYP, het informatiecentrum van Omrin, hét antwoord
voor al uw vragen over afval:

Per 1 januari 2019 pinnen op onze milieustraten

··

0900 210 0 215

Voor meer informatie raadpleeg de gemeentegids of
www.terschelling.nl of www.omrin.nl.

Andere belangrijke informatie
Vermissing van uw container, een verzoek om extra
containers of problemen met de chip in uw container
kunt u melden bij SYP, het informatiecentrum van
Omrin. De afvalcontainers horen bij de woning.
Voor asbest of asbestgelijkend materiaal kunt u niet
terecht op de milieustraat. Informatie hierover kunt u
krijgen bij de gemeente Terschelling.

Het restafval wordt op efficiënte wijze in combinatie
met groente- en fruitafval in de grijze of ondergrondse
container ingezameld en getransporteerd naar de
nascheidingsinstallatie van Omrin. Hier worden
plastics, drankenkartons, blik, metalen en organisch
afval (o.a. groente- en fruitafval) uit het afval teruggewonnen en gerecycled.

Adres:		
Nieuwe Dijk 4
		
8881 HC West-Terschelling 		
			
Openingstijden:			
Maandag
10.00 - 12.00 uur
Woensdag
10.00 - 12.00 uur
Vrijdag 		
10.00 - 12.00 uur
Zaterdag
10.00 - 12.00 uur
Grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval worden
niet meer opgehaald.
U kunt dit afval wel inleveren bij de milieustraat.

Tarieven milieustraat
Autobanden zonder velg: € 2,80
Autobanden met velg:
€ 5,65

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

Onderstaande afvalstromen worden gratis geaccepteerd:
Grof huishoudelijk afval, metalen, oud papier, glas,
AEEA*, KCA en textiel.
*Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.
Let op:
Op de milieustraat wordt geen bouw- en sloopafval en
bedrijfsafval geaccepteerd. Ook huishoudelijk restafval
dat in de grijze container hoort, wordt niet geaccepteerd
op de milieustraat.

