Afvalgids 2020

Milieustraat
U kunt bij onze milieustraat diverse grondstoffen gescheiden
inleveren zoals hout, metaal, elektrische apparaten en
harde kunststoffen. Maar ook voor bijzondere afvalstromen
zoals bitumen, klein chemisch afval en asbest kunt u bij
ons terecht. Wist u dat wij ook uw grof huishoudelijk afval
tegen betaling bij u thuis kunnen ophalen? Kijk voor meer
informatie op www.radhw.nl

Samen halen we eruit
wat erin zit!

Openingstijden milieustraat:
Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag: 8.00 tot 13.30 uur. Op zon- en feestdagen gesloten.

Toegangspas voor de milieustraat
Nederland is op weg naar een circulaire economie voor
een beter klimaat en milieu. U draagt daaraan bij door
het verminderen van restafval, het hergebruiken van
grondstoffen en het voorkomen van verspilling.
Om u daarbij te ondersteunen bieden wij een bovengemiddelde
service. Zo halen wij diverse grondstoffen gescheiden bij u
thuis op, maar ook op onze milieustraat kunt u een grote
hoeveelheid grondstoffen gescheiden inleveren. Bent u niet in
de gelegenheid om het zelf naar de milieustraat te brengen?
Dan komen wij het tegen betaling bij u thuis ophalen.

De milieustraat is alleen toegankelijk met een geldige toegangspas. De milieustraatpas geeft u jaarlijks recht op maximaal
6 toegangen met een maximum van 6m3 per jaar. Bent u uw toegangspas kwijt? Dan kunt u voor €2,50 een duplicaatpasje kopen.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Wat kunt u tegen betaling naar de milieustraat brengen:
• Fijn restafval in huisvuilzakken
• Brandblussers
• Auto-, motor- en scooterbanden met en zonder velg

Wat mag niet naar de milieustraat:
Om afval tegen te gaan kunt u kapotte elektrische apparaten
laten repareren bij een Repaircafé. Ook kunt u in een
Kringloopwinkel, op Marktplaats of een koopjeshoek via
Facebook vaak nog mooie spullen aanschaffen. Wist u dat u ook
refurbished electronica kunt kopen? Zo zijn er talloze manieren
op te noemen voor een duurzamere levenswijze.

Afvalstoffenheffing 2020
De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen, te weten een
basistarief en een variabel deel. Het variabele deel is een tarief
dat u betaalt voor het aantal keer dat u restafval aanbiedt.
De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks door SVHW namens de
gemeente Hoeksche Waard geïnd. Meer informatie kunt u vinden
op www.svhw.nl

• Bedrijfsmatig afval.
• Zand, graszoden, grond en mest.
• Gasflessen of drukcilinders voor industrieel of professioneel
gebruik. Hieronder vallen de zogenaamde zuurstof- of
acetyleencilinders, gasflessen met bijtende of giftige stoffen en
autogastanks.
• Koel- en vriesapparatuur bestemd voor o.a. horeca doeleinden.
• Brandkasten
• Pottenbakovens

Veiligheid
• Uw toegangspas is niet overdraagbaar. Afval dat door derden
wordt aangeboden namens de eigenaar van de pas, wordt niet
geaccepteerd. • Kinderen tot 12 jaar dienen in het voertuig te
blijven.• Aanwijzingen van de toezichthouders dienen opgevolgd te
worden. • Ga zorgvuldig om met breekbaar en/of schadelijk afval.

Afvalinzameling aan huis

Afval scheiden

De RAD biedt een uitgebreide service voor het aan huis
ophalen van uw afval. Zo zamelen wij uw oud papier,
PMD- en GFT-afval gescheiden in. Daarnaast wordt het
textiel 5 keer per jaar aan huis opgehaald.

Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 16.30 uur. Wij zijn tijdens
kantooruren telefonisch te bereiken via (0186) 57 25 86.
U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres info@radhw.nl.

Aanbiedtijden
Wanneer mag u uw container of PMD-zak aanbieden?
U kunt al op de avond voor de juiste ophaaldag vanaf 20.00 uur
uw PMD-zak of container aanbieden. Op de juiste ophaaldag
moet de container of PMD-zak ‘s morgens uiterlijk om 8.00
uur op de aanbiedplaats staan. ’s Avonds moet de container of
geweigerde PMD-zak vόόr 20.00 uur weer zijn weggehaald.

GFT

GFT-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval.
Dit afval wordt verwerkt tot compost. U mag
biologisch afbreekbare zakken gebruiken om uw
GFT-afval in te verzamelen. Tuinafval kan ook naar de
milieustraat worden gebracht.

Grof huisvuil laten ophalen
Wilt u uw grof huisvuil laten ophalen? Neem dan contact op met
de RAD via (0186) 57 25 86 of info@radhw.nl. Wij maken met u
een afspraak over de ophaaldatum.



Gele en rode kaarten
Als één van onze medewerkers u ergens op wil
attenderen, dan kan hij of zij een gele kaart aan het
handvat van uw container hangen. Op de kaart is
aangevinkt wat van toepassing is. Treft u een rode kaart
aan, dan is uw container niet leeggemaakt of uw
PMD-zak geweigerd. Ook bij deze kaart is aangegeven
wat de reden daarvoor is. Wij verzoeken u om de
container of geweigerde PMD-zak mee terug naar huis
te nemen. Wanneer de genoemde reden is verholpen
kunt u het afval bij de eerstvolgende ophaaldag weer
aanbieden.
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Handhaving
De handhavers zijn o.a. verantwoordelijk voor het toezicht op
en de naleving van de afvalstoffenverordening in de Hoeksche
Waard. Zij voeren controles uit op het correct aanbieden van de
containers, PMD-zakken, bijplaatsingen en afvaldumpingen.

 Alle etensresten van groente, fruit, vlees en vis (ook
rauw eten, botten en graten)
 Klein snoeiafval, bloemen en planten
 Mest van kleine huisdieren
 Theezakjes en koffiefilters
 Kattengrit van houtvezelstaafjes
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  Zand, grond en grind
  Kattenbakgrit
 Mest van grotere dieren zoals van geiten,
schapen, koeien, paarden, alpaca’s, etc.
  Puin
  Plastic





PMD

Papier

Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken
aanbieden in PMD-zak

De RAD haalt het oud papier aan huis op via
huishoudelijke papiercontainers (grijze containers
met geel deksel) of door middel van ondergrondse
containers. In sommige wijken halen verenigingen
en kerken het oud papier op. Daarnaast hebben een
aantal verenigingen een container voor oud papier op
hun locatie staan.


Leeg verpakkingsmateriaal van:



Plastic





Plastic tassen en zakjes
Kuipjes, bekers en bakjes
(Knijp)flessen en flacons
Tubes, potjes en deksels

 K
 ranten, tijdschriften,
reclamedrukwerk en folders
(zonder plastic hoesje)
 Print- en kopieerpapier
(incl. nietjes, paperclips en
plakband)
 Enveloppen van papier of
karton (ook met venster)

Metaal
Drankblikjes voor frisdrank, bier, etc.
Stalen siroopflessen
Metalen deksels, tubes en doppen
Conservenblikken voor soep, pasta, groente, fruit en
honden- of kattenvoer
 Aluminium schaaltjes/bakjes van levensmiddelen






 oegangskaarten
T
Boeken en brochures
Cadeaupapier
Karton en eierdozen
Kartonnen opvulling en
papiersnippers
(in afgesloten doos)



Drinkpakken
 K
 artonnen verpakkingen voor vruchtsappen, water, wijn,
melk, vla, yoghurt, soep en pastasaus
















 hemisch afval
C
Medicinaal afval
Chipszakken
Piepschuim
Volle verpakkingen
Kartonnen verpakkingen (bij oud papier)
Kunststof gebruiksvoorwerpen







 N
 at of vies papier en
karton
 Sanitair papier (zakdoekjes, tissues, keukenpapier,
luiers, wc papier)
 Behang en vinyl
 Kassabonnetjes
 Melk-, yoghurt- en drinkpakken (PMD)
 Vloeibaar wasmiddel
verpakkingen
 Treinkaartjes en
ov-chipkaarten

 D
 ozen met voedselresten,
pizzadozen, bakpapier,
koffiefilters
 P
 iepschuim
 Enveloppen met plastic
aan de binnenzijde
 Ordners en ringbanden


Textiel

Glas

U kunt uw textiel en schoenen in gesloten plastic zakken
in de textielcontainers deponeren. Textiel wordt ook
regelmatig huis-aan-huis ingezameld. Kijk voor meer
informatie op onze website www.radhw.nl.

U kunt uw oude glas
deponeren in de glasbak of naar
de milieustraat brengen.



Regels voor de glasbak
• Glas is 100% herbruikbaar, gooi al uw glazen verpakkingen in
de glasbak.
• Dekseltjes, schroefdoppen en kurken mogen op de flessen of
potten blijven.
• Glazen verpakkingen hoeven niet te worden schoongespoeld.

Alle producten van textiel, mits droog en niet
verontreinigd, zoals:
 Kleding (ook met vlek of scheur)
 Schoenen per paar aan elkaar geknoopt
 Handdoeken, theedoeken en washandjes
 Beddengoed
 Gordijnen en vitrage
 Petten en hoeden, riemen, tassen, (strop)dassen en
handschoenen
 Knuffels, etc.




 Matrassen
 Tapijt
 Natte kleding en textiel
 Vulling van kussens of speelgoed en breigaren

Deze materialen kunt u naar de milieustraat brengen.



 V
 uurvast en hittebestendig glas, zoals
ovenschalen en theekopjes
 Kristal
 Venster- en spiegelglas*; hiervoor staat een
vlakglascontainer op de milieustraat
 (Spaar)lampen en tl-buizen*; dit is
Klein Chemisch Afval
 Drinkglazen
* Deze soorten glas kunt u bij de milieustraat
inleveren. De overige soorten mogen bij het restafval.





Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) moet apart worden
ingeleverd bij de milieustraat, omdat het gevaarlijk is
voor mens, dier en milieu.

Elektronische apparaten

Alle huishoudelijke apparaten, klein of groot, die
werken op stroom of batterijen, kunt u inleveren bij
de milieustraat.



Huishoudelijk










Batterijen
Spaarlampen, tl- en ledlampen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie en petroleum
Bestrijdingsmiddelen en insecticiden
Etsvloeistoffen (salpeter- en zwavelzuur)
Zoutzuur
Medicijnen (kan ook via uw apotheek)
Injectienaalden (kan ook via uw apotheek)

Alle elektronische apparaten zoals:
 Computers
 Printers
 Mobiele telefoons
 Koelkasten
 Dvd-spelers
 Gereedschappen

Vervoer
 Accu’s
 Benzine, motorolie, remolie, afgewerkte olie
en oliefilters

Doe het zelf
 V
 erf, lak, beits en verfproducten (verdunner, reiniger

en afbijtmiddel)
 Kwikschakelaars en kwikthermometers

Frituurvet en bakolie

Bij de milieustraat en bij verenigingen en
supermarkten in de regio staan containers voor
gebruikt frituurvet en bakolie.

 W
 asbenzine

Mag in de restafvalcontainer
• Cosmetica, nagellak en –remover
• Inkten en lijmen
• Ammonia en spiritus
• Meubelreiniger
• Video- en cassettebanden, cd’s en diskettes
• Kitten en plamuur
• Lege verfblikken, -flessen, -spuitbussen
• Kwasten met uitgeharde verf

Hoe in te leveren?

• Laat het eerst afkoelen
• Giet het vet of olie in de originele verpakking of
gebruik een oude fles
• Sluit de verpakking goed af
• Gooi het met verpakking in de speciale frituurvetcontainer
Kijk voor een overzicht van alle locaties waar u terechtkunt met uw
frituurvet op www.radhw.nl.

Meldpunt voor
ongedierte
Ervaart u overlast van ongedierte?
Controleer wat u zelf kunt doen op:
www.radhw.nl/inwoners/ongediertebestrijding
Of neem contact met ons op via
(0186) 57 75 25

Benieuwd naar een Repaircafé bij u in de buurt?
Kijk op: repaircafe.org

Contact
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
Tel.: (0186) 57 25 86
E-mail: info@radhw.nl
www.radhw.nl

Openingstijden milieustraat
Ma t/m vr: 8.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 13.30 uur
Openingstijden kantoor
Ma t/m vr: 8.00 - 16.30 uur

Blijf op de hoogte
U @radhw G RAD Hoeksche Waard
Lees ook het Afvalnieuws in Het Kompas (iedere laatste
vrijdag van de maand).

