Afvalwijzer
Afval scheiden spaart grondstoffen, energie en
geld. Om van afval weer iets moois te maken, is
het belangrijk dat we afval gescheiden inzamelen.
Doe daarom mee en stuur je afval retour afzender.
Zo maken we er samen iets moois van!
In deze afvalwijzer lees je wat wel en wat niet
met de verschillende afvalstromen mee mag.
De ophaaldagen vind je op de afvalkalender.

Afval-inzameling in 2018
GFT

eens in de twee weken

PMD

eens in de drie weken

RETOURSTOFFEN

eens in de drie weken

RESTAFVAL

eens in de vier weken

PAPIER

eens in de vijf weken
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Aardappelschillen
Bladeren en gras
Bloemen en planten(resten)
Botjes
(Oud) brood
Dennennaalden
Doppen van pinda’s/nootjes
Eierschalen
(Gekookte) etensresten
Groente- en fruitafval
Keukenpapier
Koffiefilters en theezakjes
Kattenbakkorrels met milieukeur
Stro
Visgraten

Route:
GFT kun je eens in de twee weken in de
groene container aan de weg zetten.
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Asbak- en koolresten
Haren van mens en dier
Kattenbakkorrels
Kauwgom
Kerstbomen
Kurken
Luiers
Zand
Hout en dikke takken
Lucifers
Vogelkooizand
Melk- en sappakken
Sigarettenpeuken

GFT

WEL
Kleine elektrische apparaten
• Mixers
• Broodroosters
• Koffiezetapparaten
• Scheerapparaten
• (Mobiele) telefoons
• Opladers
• Radio’s
• Computers

Frituurolie of -vet
• Frituurolie in de originele verpakking aanbieden.
Gestold frituurvet mag in een plastic tas of
kartonnen doos.

Boeken/speelgoed
• Complete spellen, boeken en speelgoed bij regen
graag zodanig aanbieden, dat de goederen niet nat
worden.
Harde kunststoffen
• Plastic tuinmeubilair, emmers, plantenpotten
enzovoort.
Aangeboden retourstoffen moeten qua afmetingen ook
in de grijze container passen.

Metalen
• Klein ijzer gebundeld of in een doos aanbieden.
Textiel
• Naast kleding kunt u ook tassen, schoenen, lakens
en gordijnen aanbieden. Het is niet erg als het stuk
is, maar het mag niet nat en/of vervuild zijn.

Route:
Retourstoffen kun je eens in de drie weken
aan de weg zetten.

Retourstoffen
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Plastic verpakkingen
• Flessen en knijpflessen
• Tubes
• Flacons voor bijvoorbeeld wasmiddel en shampoo
• Verpakkingen voor bijvoorbeeld kaas en vlees
• Zakken voor bijvoorbeeld pasta en snoepgoed
• Kuipjes
• Folie voor bijvoorbeeld tijdschriften
• Tasjes
• Plantenpotjes
• Verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels, schroeven
Metalen verpakkingen
• Drankblikjes
• Blikjes honden- en kattenvoer
• Stalen siroopflessen
• Conservenblikken
• Bierdopjes
Drankenkartons
• Lege pakken van bijvoorbeeld melk en sap
• Lege pakken van bijvoorbeeld soepen en sauzen

Route:
Plastic, metaal en drankenkartons kun je eens in de drie
weken in de PMD-container aan de weg zetten of in de
ondergrondse container bij de supermarkten gooien.

Plastic
• Kitkokers
• Piepschuim
• Doordrukstrips voor bijvoorbeeld medicijnen
en kauwgom
• Hard plastic, zoals speelgoed en tuinstoelen
• Huisraad, zoals emmers
• Shoppers (boodschappentassen)
• Landbouw- en vijverplastic
• Antiworteldoek
• Zwembaden en luchtbedden
• Chipszakken
Metaal
• Verfblikken
• Blikken met inhoud
Drankenkartons
• Volle drankenkartons
• Resten papier en karton

Plastic, metaal en
drankenkartons
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Cadeaupapier
Printpapier
Eierdozen
Enveloppen
Kartonnen en papieren verpakkingen
Kranten
Reclamedrukwerk
Schrijfpapier
Telefoongidsen
Tijdschriften

Route:
Papier kun je eens in de vijf weken in de
papiercontainer aan de weg zetten.
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Behang
Carbonpapier
Frisdrankverpakkingen
Zuivelverpakkingen
Foto’s
Geplastificeerd papier
Vuil keukenpapier
Vuile koffiefilters
Vuil wc-papier
Verontreinigd papier

Papier
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Kleding
Schoenen
Gordijnen en vitrages
Lakens, dekens en slopen
Handdoeken, theedoeken en tafellakens
Accesoires: riemen, tassen, dassen, hoeden, petten
en handschoenen

Route:
Textiel kun je eens in de drie weken in vuilniszakken
van maximaal acht kilo aan de weg zetten of
inleveren via de speciale kledingcontainers.

• Vloerbedekking
• Kussens, dekbedden en matrassen
• Zwaar bevuilde en/of natte kleding en schoenen

Textiel

WEL
Huishoudelijke producten
• Batterijen
• Spaarlampen
• TL-buizen
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Lampenolie
• Petroleum
• Bestrijdingsmiddelen en insecticiden

Uit het medicijnkastje
• Medicijnen en injectienaalden (kun je ook
inleveren bij de apotheek)
• Kwikthermometers

Hobbyspullen
• Fotofixeermiddel
• Foto-ontwikkelaar
• Etsvloeistoffen, salpeterzuur en zwavelzuur
• Zoutzuur
Vervoer
• Accu’s
• Benzine
• Motorolie, afgewerkte olie en remolie
• Oliefilters

Doe-het-zelfproducten
• Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
• Verfproducten zoals terpentine, thinner,
afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger,
kwastontharder en wasbenzine
• Kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale
verwarmingsthermostaten)

Chemokar:
Chemisch afval kun je kwijt in de chemokar of
inleveren bij het afvalbrengstation.

Chemisch afval
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• Verpakkingsglas van levensmiddelen
• Drankflessen
• Verpakkingsglas van cosmetica, zoals crèmes en
foundations
• Medicijnpotjes en -flesjes
• Parfumflesjes
• Glazen deodorantrollers
• Kruidenpotjes

Glascontainer:
Glas kun je kwijt in de speciale glascontainers.
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Gebroken ruiten
Kristallen glazen
Kapotte gloeilampen
TL-buizen
Ovenschalen (keramisch glas)
Theekopjes
Porseleinen serviesgoed
Stenen jeneverkruiken

Glas
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Gratis
• Oud papier en karton
• Metalen
• Textiel
• Flessenglas
• Asbest (dubbel verpakt in plastic van 0,2 mm/
maximaal 35 m2)
• Wit- en bruingoed
• Klein chemisch afval (KCA)

•  Huishoudelijk afval
• GFT, graszoden, stobben en grond

Let op:
De volgende voertuigen zijn niet toegestaan bij het
afvalbrengstation:
• Tractoren, vrachtwagens en bedrijfsauto’s
• Aanhangwagens met een laadvloer langer dan 3 meter
• Voertuigen hoger dan 2,5 meter

Tegen betaling
• Bouw- en sloopafval
• Tuinafval
• Hout
• Vlakglas
• Personenwagenbanden
• Harde kunststof
• Overig grof huishoudelijk afval
• Matrassen
• Piepschuim

Afvalbrengstation:
Het afvalbrengstation is te vinden aan de
B. Haitzemastraat 3 in Winschoten.

Afvalbrengstation
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Handige
informatie
Vragen over
Legen rest- en GFT-containers
Renewi
www.renewi.com
huisvuil.noord@renewi.eu
0900 85 85 850

Afvalzakken PMD voor hoogbouw
Inwoners die wonen in hoogbouwwoningen kunnen de
speciale inzamelzakken voor PMD-afval bestellen via
www.gemeente-oldambt.nl en telefonisch bij Synergon
via (0597) 72 97 29.

Inzameling PMD en retourstoffen
Synergon
www.synergonsw.nl
afvallijn@synergonsw.nl
(0597) 72 97 29

Grofvuil, groot groenafval
en takken versnipperen
Voor het op laten halen van grof vuil, groot groenafval
en het versnipperen van takken kunt u terecht op onze
website www.gemeente-oldambt.nl of telefonisch via
(0597) 48 20 00.

Afvalcontainers en pasjes ondergrondse containers
Milieu Informatie Centrum www.miconline.nl		
0800 02 30 336
Inzameling oud papier
Bad Nieuweschans, Beerta en Finsterwolde
Van den Hende
(0597) 61 30 32
Overige plaatsen
Virol

(0597) 59 15 26

Meer informatie over afvalinzameling
www.gemeente-oldambt.nl/afval. Voor vragen kunt u
ook contact met ons opnemen via (0597) 48 20 00 of
info@gemeente-oldambt.nl.
Download de app!
Naast de papieren Afvalkalender die de gemeente
jaarlijks uitgeeft, kunt u ook een app op uw telefoon of
tablet installeren met uw persoonlijke Afvalkalender.
U vindt de app in de Appstore of Google Play door te
zoeken naar ‘Afvalwijzer’ (leverancier: AddComm).

