AFVALKALENDER ROZENDAAL

We hebben met zijn allen steeds meer grondstoffen voor nieuwe producten in ons afval zitten.
Door ons afval in huis goed te scheiden en apart in te zamelen dragen we met zijn allen bij aan een circulaire economie.
Op deze kalender kunt u zien waar u met verschillende soorten afval naar toe moet.
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Ophaaldag is woensdag
Voor inzameldagen groene container (GFT), grijze container (restafval)
en PBD verpakkingsafval, zie inzameldagen hieronder of de afval-app.
Ophalen grof huishoudelijk afval 1e woensdag van de maand.
Ophalen grof tuinafval op de laatste woensdag van de maand.
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bezoekadres:
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openingstijden:
iedere laatste zaterdag
van de maand van
09.30 tot 12.00 uur.

BIJ TWIJFEL:

afval in de grijze container

GFT Groente-, Fruit- en tuinafval / Groene container
GHA Grof Huishoudelijk Afval

LET OP:

geen plastic in de
groene container

PBD Plastic, Blik en Drankenkartons
GTA Grof TuinAfval
RST Restafval / Grijze container

APART INLEVEREN:
Glas: glasbak

Klein Chemisch Afval: De Moestuin

Oud papier: elke zaterdag in de papiercontainer
Textiel: De Moestuin en Hospice

Luiers en incontinentiematerialen:
De Genestetlaan / Rosendaalselaan

Afvalkalender Rozendaal 2021
Kringloopwinkel
Hebt u nog overtollig meubilair, wit- of
bruingoed etc., dat voor een ander nog
goed bruikbaar kan zijn, denkt u dan
eens aan de Kringloopwinkel in uw regio.
Grof Huishoudelijk Afval
Grof Huishoudelijk Afval wordt huis-aanhuis opgehaald op de eerste woensdag
van de maand. Aangeboden stukken of
bundels grof huisvuil moeten hanteerbaar verpakt worden en kleiner zijn dan
120 cm.
De totale hoeveelheid per aanbieding is
maximaal 1m3.

LET OP:
Op de gemeentewerf kan geen grof
huishoudelijk- en grof tuinafval meer
worden aangeboden.

Grof tuinafval
Op de laatste woensdag van de maand
wordt het grof tuinafval huis-aan-huis
ingezameld. Aangeboden stukken of
bundels moeten hanteerbaar gebundeld
worden en kleiner zijn dan 120 cm.
De totale hoeveelheid per aanbieding is
maximaal 1m3. U kunt dan tevens open
zakken met blad e.d. aanbieden.
Puin en sloopafval
Kleine hoeveelheden puin en sloopafval
(inhoud van één volle kruiwagen) worden
ook in De Moestuin geaccepteerd.
Afvoer van grotere hoeveelheden dienen
particulieren en bedrijven zelf te regelen.
Plastic, Blik en Drankenkartons
Plastic, Blik en Drankkartons worden in
speciale zak huis-aan-huis ingezameld.
Voor inzameldagen zie voorzijde afvalkalender. De speciale zakken zijn te verkrijgen op het gemeentehuis
(van 8.30 t/m 12.30 uur) of gemeentewerf (laatste zaterdag van de maand van
9.30 – 12.00 uur).
Oud papier
Op iedere zaterdag van 9.30 t/m 11.30
uur staat op de locatie De Moestuin (parkeerplaats bij de Kerk) een container
waar u uw oud papier kunt inleveren.

Klein chemisch afval
Het klein chemisch afval kan
uitsluitend worden aangeboden op de
gemeentewerf.
Wat onder Klein chemisch afval wordt
verstaan kunt terugvinden op de website
van de gemeente www.rozendaal.nl
onder afvalbeleid.
Bielzen
Bielzen kunt u op de gemeentewerf aanbieden.
Asbest
Asbest (niet bedrijfsmatig) kan in dubbel
plastic en voldoende dichtgeplakt op
afspraak worden aangeboden op de
gemeentewerf op de laatste zaterdag
van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.
Voorwaarden
Het verpakte asbest moet u zelf de
betreffende container leggen, de pakketten moeten hanteerbaar zijn, maximaal
1m2 en mogen maximaal 12 kg wegen.
Grotere hoeveelheden asbest dienen te
worden afgevoerd door een erkend
bedrijf.
Informatie kunt u inwinnen de speciale
asbestlijn, tel.: 0800 - 02 26 511 of bij
een erkend afvalinzamelbedrijf.
Informatie
Informatie kan worden verkregen bij dhr.
H. Jacobsen, adviseur openbare werken,
tel.: 026 - 38 43 675.
Dakbedekkingen / isolatiemateriaal
Dakbedekking (kruiwagen) en isolatiemateriaal kunnen in zeer kleine hoeveelheden worden aangeboden op de
gemeentewerf.
Oud metaal
Oude metalen kunt u bij de gemeentewerf aanbieden.
Wit- en Bruingoed
Onder wit- en bruingoed vallen elektrische huishoudelijke apparaten met een
stekker, adapter, accu of batterij (b.v.
koelkast, wasmachine, T.V. en PC).
Deze kunt u niet met het grof huisvuil
meegeven. In sommigen zitten schadelijke stoffen. Lever daarom uw oude koelkast e.d. in bij de leverancier van de

nieuwe of breng het naar de gemeentewerf in De Moestuin.
Glas
Op de hoek Kerklaan/De Moestuin staat
een glascontainer waarin u lege potten
en flessen kunt deponeren.
Wat mag er niet in de glascontainer?
Theeglazen, wijnglazen, andere drinkglazen, kristalglazen, lampen, (oven) schalen, vazen, sierflessen, vlakglas (zoals
glas van foto- en posterlijsten en spiegelglas).
Textiel
Oude kleding kunt u in de kledingcontainer op de gemeentewerf in De Moestuin
en bij de Hospice (Rosendaalselaan 20)
deponeren. Deze container is vrij toegankelijk en dus altijd bereikbaar
Bladafval
Op de laatste zaterdagen in maart en
november kunt u bladafval gratis
aanleveren op de gemeentewerf.
Inzameling luiers en
incontinentiematerialen
Op de hoek van De Genestetlaan/
Rosendaalselaan staat een container
voor de inzameling van luiers en incontinentiematerialen. Deze container is vrij
toegankelijk en dus altijd bereikbaar.
Grotere hoeveelheden afval
Afvoer van grotere hoeveelheden afval
(bijvoorbeeld puin, bouw- en sloopafval,
huisraad of tuinafval) dienen particulieren
en bedrijven zelf te regelen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.rozendaal.nl onder afvalbeleid of
kunt u bellen met Ter Horst Milieu B.V.
(0315-241883) of dhr. H. Jacobsen,
adviseur openbare werken,
tel.: 026 - 38 43 675.

