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Nooit meer de inzameldag
vergeten? Stel de notificatie
in op de App Afvalwijzer.

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl
of naar de app Afvalwijzer.

Afvalkalender Leersum 2018
Januari

Februari

maandag

01 milieustraat dicht

donderdag 01 GFT

dinsdag

02 restafval

Maart

April

donderdag 01 GFT

maandag

02 milieustraat dicht

zaterdag

03 papier

zaterdag

03 papier

zaterdag

07 papier

donderdag 04 GFT

dinsdag

06 PMD

maandag

05 restafval

dinsdag

10 PMD

zaterdag

maandag

12 restafval

donderdag 08 grof snoeiafval

donderdag 12 GFT
maandag

06 papier

donderdag 11 grof snoeiafval

donderdag 15 GFT

zaterdag

dinsdag

dinsdag

16 restafval

donderdag 15 GFT

donderdag 26 GFT

donderdag 18 GFT

dinsdag

vrijdag

maandag

donderdag 22 grofvuil

16 PMD

27 PMD

10 standplaats chemokar

22 restafval

donderdag 25 grofvuil

maandag

20 PMD

27 milieustraat dicht

26 restafval

donderdag 29 GFT

Mei
dinsdag

Juni
01 PMD

zaterdag

Juli
02 papier

dinsdag

Augustus
03 PMD

donderdag 02 GFT

donderdag 03 grof snoeiafval

donderdag 07 GFT

donderdag 05 GFT

zaterdag

zaterdag

05 papier

dinsdag

zaterdag

07 papier

donderdag 09 GFT

maandag

07 restafval

woensdag 14 GFT

maandag

09 restafval

dinsdag

donderdag 10 milieustraat dicht

maandag

donderdag 12 GFT

donderdag 16 GFT

vrijdag

11 GFT

donderdag 21 GFT

donderdag 19 GFT

maandag

maandag

21 milieustraat dicht

donderdag 28 GFT

dinsdag

donderdag 23 GFT

dinsdag

22 PMD

12 PMD
18 restafval

donderdag 26 GFT

donderdag 24 GFT
maandag

24 PMD

maandag

04 papier
14 PMD
20 restafval

donderdag 30 GFT

30 restafval

28 restafval

September

Oktober
01 restafval

November

December

zaterdag

01 papier

maandag

donderdag 01 GFT

zaterdag

01 papier

dinsdag

04 PMD

donderdag 04 grof snoeiafval

zaterdag

03 papier

maandag

03 restafval

maandag

10 restafval

zaterdag

dinsdag

06 PMD

donderdag 06 GFT

06 papier

donderdag 13 GFT

donderdag 11 GFT

donderdag 08 GFT

donderdag 13 grof snoeiafval

donderdag 20 grofvuil

dinsdag

maandag

dinsdag

dinsdag

donderdag 18 GFT

donderdag 15 GFT

donderdag 20 GFT

zaterdag

20 standplaats chemokar

donderdag 22 GFT

maandag

24 restafval

maandag

22 restafval

dinsdag

dinsdag

25 milieustraat dicht

25 PMD

donderdag 27 GFT

16 PMD

donderdag 25 GFT

12 restafval

27 PMD

donderdag 29 grofvuil

18 PMD

woensdag 26 milieustraat dicht

Grof snoeiafval en
grof huishoudelijk afval

Klachten

Milieustraat

Klein chemisch afval

Klachten over de

Remmerden 40, Rhenen.

Kunt u inleveren bij de

wordt in het buitengebied

afvalinzameling? Bel SUEZ:

ingezameld na telefonische

0800 023 33 99 of mail:

Dinsdag t/m vrijdag:

De Binder, Hoflaan 29,

aanmelding, minimaal

utrechtse.heuvelrug@sita.nl

13.00-16.00 uur.

09.00-12.00 uur.

Klachten over papier-

Zaterdag: 09.00-13.00 uur.

chemokar bij Cultuurhuis

48 uur voor de inzameldag:
0800 023 33 99.

inzameling? Bel Remondis:
(Grof snoeiafval:

033 277 18 80 of mail:

U heeft een afvalpas nodig als

in januari ook kerstbomen)

scherpenzeel@remondis.nl

u de milieustraat bezoekt.

Meer informatie over afval
Afval in de kliko’s (voor PMD, GFT, papier en restafval)
• U bent verplicht huishoudelijk afval gescheiden aan te bieden. U kunt hiervoor de volgende kliko’s gebruiken:
• PMD-kliko voor alle verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker.
• GFT-kliko voor groente- fruit- en tuinafval en etensresten. De kliko is groen of bruin.
• Papier-kliko voor oud papier en karton. De kliko is blauw of heeft een blauwe deksel.
• Restafval-kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. De kliko is grijs.
• U vindt de inzameldagen op de voorkant.
• Het standaardformaat van een kliko voor restafval is 140 liter. U kunt tegen betaling gebruik maken van een kliko van 240 liter.
• De kliko mag op de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur en op de inzameldag tot 07.00 uur aan de weg worden gezet.
• De kliko moet voorzien zijn van een door de gemeente verstrekte adressticker. De kliko voor restafval moet voorzien zijn van een chip.
• Bied de kliko aan met gesloten deksel en met wielen aan de wegzijde.
• Aangeboden kliko’s van 140 liter mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg en kliko’s van 240 liter niet zwaarder dan 80 kg.
• Na het legen op de inzameldag moet de kliko voor 20.00 uur weer op uw eigen terrein staan.
Op diverse plekken in de dorpen staan verzamelcontainers voor glas, textiel, papier en PMD. De locaties vindt u op: www.mijnafvalwijzer.nl of op de App Afvalwijzer.
U kunt al uw huishoudelijk afval gescheiden kwijt op de milieustraat. Bouw- en sloopafval wordt niet geaccepteerd, tenzij het om kleine hoeveelheden gaat.
Zie ook de Acceptatievoorwaarden op: www.heuvelrug.nl of op: www.mijnafvalwijzer.nl of op de App Afvalwijzer.

Elektrische apparaten

PMD-afval
•
•
•
•

•

Dit zijn lege verpakkingen van plastic of metaal en lege drinkpakken.
Plastic: flessen, flacons, bekers, kuipjes, schaaltjes, plastic tubes, potjes, deksels,
zakken en folies, enz.
Metaal: blikken en blikjes van frisdrank, hondenvoer, groente en soepen, metalen
deksels, tubes en doppen, aluminiumschaaltjes en bakjes, enz.
Drinkpakken: pakken en pakjes voor sap, melk, yoghurt, vla, enz.
Maar niet: piepschuim (fastfoodverpakkingen, vulmateriaal, enz.), plastic met
een laagje aluminium (chipszakken, koffiepakken, doordrukstrips, enz.),
voorwerpen van plastic of metaal die geen verpakkingen zijn.
Schoon piepschuim en plastic en metalen voorwerpen kunt u inleveren bij
de milieustraat.
Let op: verpakkingen moeten leeg zijn, maar hoeven niet schoon.

• Elektrische apparaten zijn alle apparaten (al dan niet defect) met een
stekker er aan, of die op batterijen of accu’s werken. Hieronder vallen ook kleine
apparaten zoals de elektrische tandenborstel of een mobieltje. Bij aankoop van
een nieuw apparaat kunt u uw oude apparaat bij dezelfde winkel inleveren.
• U kunt elektrische apparaten op laten halen door de Kringloop (zie voorkant)
of inleveren bij de milieustraat.
• Kleine apparaten (die in een handtas passen) kunt u ook inleveren bij de chemokar.

Oude metalen
• IJzer en metaal kunt u inleveren bij de milieustraat of meegeven aan de Kringloop.
• Kleine metalen voorwerpen die geen verpakkingen zijn, kunnen bij het restafval.

Grofvuil

Grof snoeiafval

•
•
•
•
•

• Grof snoeiafval wordt vijf keer per jaar huis-aan-huis ingezameld
(zie voorkant).
Grof snoeiafval moet worden gebundeld en samengebonden tot handzame bossen
(niet in dozen of zakken).
Het maximale aanbod is 2 m3 per keer. Het pakket mag niet meer dan 15 kg
wegen en niet langer zijn dan 1,80 m.
Boomstammen dikker dan 10 cm en stobben worden niet meegenomen.
Voor grote hoeveelheden grof snoeiafval kunt u een container huren bij een
containerbedrijf.
Grof snoeiafval mag u de dag vóór inzameling na 20.00 uur en tot 07.00 uur
op de inzameldag aan de weg zetten.

Herbruikbare goederen
• Herbruikbare goederen zijn spullen en huisraad die in een goede
staat verkeren. U mag zien dat ze gebruikt zijn, maar er mogen geen duidelijke
slijtplekken, scheuren of beschadigingen zijn. Ook mogen er geen belangrijke
onderdelen ontbreken.
• Herbruikbare goederen kunt u op afspraak gratis laten ophalen door de Kringloop
(zie voorkant).
• De Kringloop haalt ook metaal en (kapotte) elektrische apparaten op.
• Herbruikbare goederen kunt u ook inleveren bij de milieustraat of bij de Kringloop.

Klein chemisch afval (KCA)
• Twee maal per jaar staat de chemokar bij u in het dorp waar u chemisch
afval en kleine elektrische apparaten (die in een handtas passen) in kunt leveren.
De locatie en de tijden vindt u op de voorkant.
• Vermeld op de verpakking duidelijk de inhoud.
• Medicijnen en injectienaalden kunt u inleveren bij uw apotheek.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Asbest
• Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Informeer vooraf naar het
veilig omgaan met asbest.
• Voor het verwijderen van asbest moet u een melding doen of u hebt een
vergunning nodig. Kijk voor meer informatie op: www.mijnafvalwijzer.nl of op
de app AfvalWijzer.
• Asbest mag u tot 20 platen tegen betaling aanleveren bij de milieustraat.
De platen moeten goed verpakt zijn in plastic folie.

Overig afval

Glas
• In de glasbakken in de dorpen kunt u al uw verpakkingsglas kwijt
(potten en flessen).
• Vlakglas (ruiten en spiegels), kristal, ovenschalen, gloeilampen en aardewerk
mogen niet in de glasbak. Dit glas kunt u inleveren bij de milieustraat.

Textiel/schoenen
• Kleren, gordijnen, linnengoed, dekens, schoenen, riemen, hoeden en
knuffels mogen allemaal in de textielbak. Ook als het kapot of versleten is.
Het moet wel schoon zijn.
• Enkele malen per jaar wordt textiel huis-aan-huis door liefdadigheidsinstellingen
ingezameld.

• Grofvuil is afval dat vrijkomt uit het huishouden, niet in de kliko past en
ook niet verder gescheiden kan worden.
Elektrische apparaten (ook als ze kapot zijn) en herbruikbare goederen mogen
niet bij het grofvuil.
Grofvuil wordt vier keer per jaar huis-aan-huis ingezameld (zie voorkant).
Grofvuil moet hanteerbaar en tilbaar zijn. Het maximum gewicht is 20 kg,
de maximale lengte is 1,80 m. U mag maximaal 2 m3 per keer aanbieden.
Matrassen, vloerbedekking, planken e.d. moet u samengebonden in hanteerbare
hoeveelheden aanbieden.
Niet herbruikbare bankstellen mogen ook als grofvuil worden aangeboden.
Huisvuilzakken, puin, bouw- en sloopafval, autobanden, elektrische apparaten,
oude metalen, papier en karton, snoeihout, textiel en asbest mag u niet bij het
grofvuil aanbieden.
Harde kunststoffen, zoals plastic tuinmeubels, kunt u gescheiden inleveren bij
de milieustraat.
Grofvuil kunt u ook naar de milieustraat brengen.
Grofvuil mag u de dag voor de inzameling na 20.00 uur en tot 07.00 uur op de
inzameldag aan de weg zetten.

•

•
•
•
•
•

• Schoon puin: maximaal 0,5 m3 kunt u inleveren bij de milieustraat.
Bij grotere hoeveelheden kunt u een container huren bij een containerbedrijf.
Hout: onbehandeld hout of hout dat alleen geverfd of verlijmd is, kunt u inleveren
bij de milieustraat. Geïmpregneerd hout (zoals het meeste tuinhout) wordt niet
geaccepteerd.
Harde plastic voorwerpen (zoals speelgoed, tuinmeubilair, emmers etc.)
kunt u inleveren bij de milieustraat.
Huishoudelijke olie en frituurvet kunt u inleveren bij de milieustraat.
Schoon piepschuim kunt u inleveren bij de milieustraat.
Taxus snoeiafval kunt u van juni tot en met augustus naar de milieustraat brengen.
Dit wordt gebruikt als basisgrondstof voor chemotherapie.
Voor het overzicht wat wel/niet bij de milieustraat wordt geaccepteerd,
kijk op: www.mijnafvalwijzer.nl of de app AfvalWijzer.

www.mijnafvalwijzer.nl | app Afvalwijzer | info@heuvelrug.nl | (0343) 56 56 00 | www.heuvelrug.nl

