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Ooststellingwerf scheidt het afval;

dat loont!

Afval scheiden loont! Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee.
Want hoe beter u het afval scheidt, hoe minder er terecht komt in uw Sortibak.
En dat scheelt, want voor afval in de Sortibak betaalt u straks per kilo.
In deze folder helpen wij u graag op weg. Wat mag in welke bak?

Afval scheiden loont! Veel afval kan
inmiddels verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. Van oud papier wordt
nieuw papier gemaakt, van oud glas nieuw
glas. En uw groente-, fruit- en tuinafval
wordt omgezet in vruchtbare compost.
Maar het loont ook voor u; voor uw
portemonnee.
Want hoe beter u het afval scheidt, hoe
minder er terecht komt in uw Sortibak.
En dat scheelt, want voor afval in de
Sortibak betaalt u straks per kilo.
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/afval
voor meer informatie en handige tips.
Want samen afval scheiden, dat levert
meer op dan u denkt!

Wat gaat waar in?
Biobak

•
•
•
•
•
•
•
•

Organisch keukenafval zoals eierschalen.
Koffie(pads).
Theezakjes.
Etensresten (gekookt, gebakken of rauw).
Tuinafval.
Kattengrit met milieukeur.
Biologisch afbreekbare zakjes met kiemplantlogo.
Mest van knaagdieren.

Sortibak

•
•
•
•
•

PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons).
Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit,
luiers, stofzuigerzakken, as van de open haard, etc.
Plastic hoesjes om tijdschriften, vervuilde pizza- of gebaksdozen.
Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen, ovenschalen.
Deze hebben een ander smeltpunt en verstoren het recyclingproces.
Nat of sterk vervuild materiaal (bijvoorbeeld met verf).

Wist je dat...
...plastic uit zoveel verschillende soorten bestaat,
dat het efficiënter is om dit na te scheiden?
Plastic kan dus gewoon in de Sortibak.

Papierbak

•

Schoon en droog papier/karton, eventueel met
plakband, nietjes en/of vensters.
Deze horen in de Papierbak.

Apart inleveren

•

Glazen, potten en flessen
(productverpakkingen), eventueel
ongewassen met dop/deksel horen
in de glasbak.

•

Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, tassen,riemen,
gordijnen, dekbedden, dekens, knuffels, etc.
Deze horen in de textielbak of worden speciaal ingezameld.

•

Batterijen, verf, medicijnen, verlichting, kapotte elektrische apparaten,
etc. Deze levert u in op de milieustraat.

•

Hout, puin, gips, dakleer, vensterglas etc. ook kleine hoeveelheden.
Deze levert u in op de milieustraat.

•

Wilt u asbest(gelijkend materiaal) verwijderen dan bent u verplicht
contact op te nemen met de gemeente voordat u begint.
Kijk op www.omgevingsvergunning.nl en check of u kunt volstaan met
een sloopmelding of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Kringloopwinkel
Heeft u goederen die nog goed te gebruiken zijn, maar
die u toch van de hand wilt doen? Breng ze dan bij Omrin Estafette.
U kunt uw bruikbare spullen ook gratis laten ophalen.
Bel voor een afspraak met (0516) 52 06 95.
Adres: Venekoterweg 21, Oosterwolde, Website: www.estafettekringloop.nl

Afvalkalender
U wilt precies weten wanneer welke container geleegd wordt. Daarvoor
kunt u de afvalkalender van Omrin downloaden. Met uw postcode en
huisnummer ziet u direct het schema voor uw adres.
www.omrin.nl/afvalkalender

Download ook de afval-app
Omrin heeft ook een handige afval-app gemaakt. Deze is beschikbaar voor
Apple (iOS), Android en Windows Phone. De app biedt veel mogelijkheden:

•
•

De afvalkalender bekijken;

•
•

Automatische berichten bij een gewijzigd ophaalschema;

•
•

Automatische herinneringen in uw agenda wanneer welke container
geleegd wordt;

Een kaart met daarop de glasbakken, textielcontainers en ondergrondse containers in Ooststellingwerf;
Informatie over welke soorten afval in welke container moet;
Het adres van de milieustraat inclusief openingstijden.
Haal het bij

Vragen, ideeën of
meer informatie?

Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE Oosterwolde

We hopen dat u net zo enthousiast
bent als de vele initiatiefnemers en
voortrekkers van een duurzamer
Ooststellingwerf.

Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Misschien heeft u zelf ook wel
ideeën voor een project. Of wilt u
meer informatie over een van de
projecten of regelingen.
Schroom dan niet om contact
met de gemeente op te nemen.
Want afval scheiden doen we in
Ooststellingwerf samen!

Telefoonnummer: 14 0516

/Ooststellingwerf
Kijk voor meer informatie op
www.ooststellingwerf.nl/afval
U kunt mailen met
Aly Pol, a.pol@ooststellingwerf.nl
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