Alles over onze

milieustraten
Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de Kringloopwinkel? Dan kunt u terecht bij
één van onze milieustraten. In deze folder zetten wij wat handige weetjes voor u op een rij.
Wanneer onze milieustraten geopend zijn, waar u aan moet denken als u afval komt brengen,
en of u uw afval gratis kunt aanbieden of hier een bijdrage voor moet betalen.

Scheid uw afval
Wij ontvangen uw afval graag zoveel mogelijk gescheiden. Dan kunnen wij sommige
materialen hergebruiken. En de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. Goed voor het
milieu én uw portemonnee dus. Houdt u bij het inladen van uw afval er rekening mee dat
het op de milieustraat gescheiden moet worden aangeboden?

Herbruikbare goederen voor de
kringloopwinkel
Heeft u spullen die u niet meer gebruikt en die u
weg wilt doen? Soms kunnen deze spullen nog goed
bruikbaar zijn voor iemand anders. Denkt u voordat u
uw spullen weggooit na of iemand anders ze nog zou
kunnen gebruiken. In dat geval zou u de spullen kunnen aanbieden aan een kringloopwinkel.

Kunt u zich legitimeren?
Onze milieustraten zijn alleen bedoeld voor onze eigen inwoners. Neem daarom een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee als u langs
komt. Op deze manier kunt u aantonen dat u inwoner bent van de gemeente Noardeast-Fryslân of Dantumadiel.

Dit kunt u gratis komen brengen
•	Grof huishoudelijk afval: dit is huishoudelijk afval, dat qua formaat niet in de grijze container past, zoals meubilair, vloerbedekking, parket en/of laminaat.
•	(Grof) tuinafval: dit is tuinafval, dat niet in de groene container past, zoals bijvoorbeeld takken, snoeiafval en stronken
(dus geen groente- en fruitafval).
•	Papier en karton: dit zijn (venster)enveloppen, kranten, tijdschriften en verpakkingsmateriaal. Niet aanbieden in een plastic
zak. Geen behang, sap- of melkpakken, pizzadozen of geplastificeerd verpakkingsmateriaal.
• Glas: flessen en potten (geen aardewerk).
•	Vlakglas (vensterglas): geen autoruiten en gekleurd glas, wel enkel vensterglas, spiegels, draadglas en thermopane; alles
zonder raamwerk (kozijn).
•	Textiel: alle textiel apart inleveren, ook als het versleten of kapot is. Gescheiden inleveren van kleding, schoenen, huishouden
woontextiel en ook knuffels. Alle textiel mag erin, behalve als het vervuild of nat is.
• Metalen en blik: onder andere metalen meubilair, bed ledikanten en bed spiralen e.d.
•	Elektrische en elektronische apparatuur: alle huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten van strijkijzer tot
vrieskist (waar een verwijderingsbijdrage voor is betaald) met een stekker eraan (geen gesloop-te apparaten). Stofzuiger
graag zonder stofzak en frituurpannen graag zonder vet of olie. Ook speelgoed op batterijen en verlichtingsarmaturen.
Professionele apparatuur wordt niet aangenomen. Bij voorkeur tl-lampen uit zonnebank verwijderen en afzonderlijk inleveren.
•	Klein Chemisch Afval: batterijen, verf, medicijnen, spaarlampen en dergelijke. Alle KCA, voor zover mogelijk, aanbieden in
originele verpakking. Als dit niet mogelijk is, dan de verpakking voorzien van een etiket met daarop vermeld wat de inhoud is.

Injectienaalden altijd verpakken in een goed afgesloten pot of plastic fles. Vloeistoffen alleen aanleveren in een goed afgesloten verpakking. Graag in normale hoeveelheden/per milieubox aanbieden. Alle lege verpakkingen zoals lege verfblikken, lege
plastic flessen van oplos- en/of schoonmaakmiddelen bij het restafval in de grijze minicontainer. Zie elders deze folder voor
meer uitleg over KCA.
• Piepschuim (EPS) verpakkingen: alleen verpakkingen! Schoon en droog aanleveren. Piepschuim uit de bouw is niet gratis.
•	Vet en olie: vetten en oliën kunnen worden aangeleverd in de originele verpakking, dus bijvoorbeeld de fles waarin u het
frituurvet gekocht heeft. Uiteraard kunt u het vet ook aanleveren in een plastic bakje van uzelf, als het maar stevig en
waterdicht is (betreft: vloeibaar frituurvet, gestold frituurvet, plantaardige olie).
• Gasflessen: gasflessen kunt u inleveren bij de milieustraat.
•	Asbest: wilt u asbest afvoeren, dan moet u eerst een sloopmelding bij de gemeente doen. Een particulier mag op vertoon
van een afgiftebewijs maximaal 35 m2 aan geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (golf)platen, asbesthoudende
vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking inleveren bij de milieustraat. Voor grotere hoeveelheden of
andere asbesthoudende materialen moet u een erkend asbest-verwijderingsbedrijf inschakelen. Het asbesthoudend materiaal
moet u dubbel verpakken in stevig onbeschadigd plastic, bijvoorbeeld landbouwfolie (minimaal 0,02 mm dik). Het pakket
plakt u goed dicht met tape. De terreinbeheerder beoordeelt of de verpakking juist is. Zorg ervoor dat het pakket niet te
zwaar is, zodat u het zelf kunt tillen en in de betreffende container kunt leggen. Op de milieustraat is geen apparatuur ter
assistentie inzetbaar. Al het afval dat sterk op asbest lijkt, valt ook onder deze regels. Denk hier bijvoorbeeld aan golfplaten
en eterniet.
• Tuinmeubelen: kunststof hout en/of metaal.
• Matrassen: kunt u apart inleveren op de milieustraten in Kollum en Damwâld.
• Accu: een autoaccu kunt u inleveren bij de milieustraat. Lithium ion accu’s moet u gescheiden van de andere accu’s en
batterijen inleveren vanwege het brandgevaar.
• Personenwagenbanden: deze moeten vrij zijn van ander afval/schoon zijn (zoals velgen, grond) en gescheiden zijn van
andere typen banden (zoals truck-, tractor-, motor- en fietsbanden)

Voor dit afval moet u betalen
Brengt u bouw- en sloopafval? Dan betaalt u het tarief dat bij het vervoermiddel hoort waarmee u het afval brengt:
• Personenaut0 (kofferbak) € 5,00
• Aanhangwagen (laadvloer tot 2 meter lengte) € 12,00
• Tandemasser aanhangwagen (laadvloer vanaf 2 meter) € 35,00
Deze tarieven gelden bij een normale belading van het vervoermiddel. Een personenauto met ingeklapte achterbank vol beladen,
wordt beschouwd als een aanhangwagen. De milieustraatmedewerkers beoordelen wat voor u van toepassing is.
• Vrachtwagen- en tractoraccu € 5,00 per stuk
• Personenwagenbanden met velg € 5,00 per stuk
• Vrachtwagen- en tractorbanden € 12,00 per stuk

Bouw- en sloopafval
Onder bouw- en sloopafval verstaan we zaken die gemonteerd worden aan of onderdeel vormden van een gebouw. Hierbij valt
te denken aan bouwmaterialen die vrijkomen bij het bouwen of slopen van een bouwwerk (o.a. hout, puin, isolatiemateriaal,
piepschuim, pvc-buizen, dakleer en gipsplaten).
(NIETDaarnaast
GRATIS)horen ook erfafscheidingen, zoals hekwerken, schuttingen, bielzen
en borderrollen bij bouw- en sloopafval. Een losse kledingkast behoort bijvoorbeeld niet tot bouw- en sloopafval, omdat deze
niet gemonteerd is aan het huis. Een keukenblok hoort wel bij het bouw- en sloopafval. Het bouw- en sloopafval dient zoveel
mogelijk gescheiden te worden aangeleverd.

Zo kunt u uw bouw- en sloopafval scheiden
•	 Puin: onder puin wordt schoon metselpuin en betonpuin verstaan. Cellenbetonblokken

en gipsblokken horen niet bij puin, maar horen bij de bouw- en slooprestfractie.
• Dakleer: mastiek en mastiek houdend afval.
• Hout: al het geverfde en ongeverfde hout, spaanplaat, laminaat, parket, hardboard, zachtboard en MDF.
• Geïmpregneerd hout: schuttingen, hekjes, bielzen en afrasteringpalen.
• Gipsplaten: schone gipsplaten.
• Bouw/sloop restfractie: alle (bouw)materialen die niet bij één van bovenstaande
categorieën horen, zoals isolatiematerialen en gewapend glas.
• Grond en zoden: grond en zoden afkomstig uit tuinen van particuliere huishoudens
met een maximum van één m3 per jaar.
• Piepschuim (EPS): Piepschuim dat (als isolatiemateriaal) toegepast wordt in
de bouw.
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Op het gehele terrein geldt een rookverbod.
U meldt zich bij elk bezoek met uw afval bij de terreinbeheerder.
De terreinbeheerder rekent met u af. Hij houdt rekening met de grootte van uw vervoermiddel en het soort afval.
Over de vaststelling van de hoogte van het tarief is geen discussie mogelijk.
Bij voorkeur met pin betalen. Na betaling ontvangt u een bon met vermelding van het bedrag.
Op verzoek van de beheerder(s) van de milieustraat dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Het betreden van het terrein is op eigen risico. De milieustraat is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw materieel.
Het afval moet zoveel mogelijk gescheiden worden.
Het afval mag alleen gestort worden in de daarvoor bestemde containers, of anders uitsluitend op aanwijzing van de beheerders.
Aanhangwagens mogen niet worden losgekoppeld om ze kiepend te lossen.
Kinderen en huisdieren moeten in de auto blijven.
Bedrijven en instellingen hebben geen toegang tot de milieustraat.
Grofhuishoudelijk afval dat met een bedrijfsvoertuig wordt gebracht, mag geen relatie hebben met de aard van het bedrijf, ongeacht de herkomst van het afval.
Grofhuishoudelijk afval moet worden gebracht met een personenauto en/of met aanhanger. Vrachtwagens, dumpers en
trekkers zijn niet toegestaan.
Aanwijzingen van de medewerkers van de milieustraat moeten zonder discussie worden opgevolgd.
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Hier vindt u ons

openingstijden

Damwâld
Milieustraat Koaileane
Koailoane 11
9104 AA Damwâld

dinsdag t/m vrijdag:
zaterdag:		

Ferwert

openingstijden

Milieustraat Ferwert
Kleasterwei 41
9172 GN Ferwert

dinsdag t/m vrijdag:
zaterdag:		

Kollum

openingstijden

Milieustraat Kollum
Trekweg 1a
9291 MP Kollum

dinsdag t/m vrijdag:
zaterdag:		

8:30 tot 16:30 uur
9:00 tot 12:30 uur

13:00 tot 14:30 uur
9:00 tot 11:00 uur

13:00 tot 14:30 uur
9:00 tot 11:00 uur

Gewijzigde openingstijden
Soms wijzigen we de openingstijden, bijvoorbeeld rond
feestdagen. Deze vermelden wij in uw huis aan huis blad.

www.noardeast-fryslan.nl

