NIEUW

Gaan voor grondstoffen

1 januari 2016
drankkartons
bij het
plastic afval in de
grondstoffencontainer

grondstoffenco
ntainer

Afvalwijzer 2016

restafvalcontainer

Belangrijke
informatie over
inzameling
huishoudelijk
afval
Bewaar deze
informatie goed

www.lingewaard.nl

Afvalwijzer 2016
Grondstoffencontainer (gft-, plastic afval en drankkartons) en restafvalcontainer
Indeling inzamelgebieden

➊
➋

➌
➍
➎
➏

Huissen: Centrum, ’t Kempke, Looveer, Mea Vota,
Zilverkamp,
Huissen: Binnenveld, Bergerden (tot Linge),
Brouwersland, Hofmeesterij, Loovelden, Rietkamp,
Tabakshof,
’t Zand, buitengebied Huissen, gehele Loostraat,
gehele Diepenstraat
Gendt
Angeren (excl. Diepenstraat), Doornenburg,
industrieterrein Pannenhuis
Bemmel: Centrum, Boswei, Klaverkamp,
Klein Rome, Oostervelden, Plakselaan, Teselaar,
buitengebied zuidwest en Ressen
Bemmel: Essenpas, De Houtakker,
’t Hoog, De Plak, Plakse Wei,
buitengebied, Bemmel-Noord (tot Linge)
en Haalderen

Vervangende inzameldata 2016:
Feestdag:
2e Paasdag, maandag 28 maart 2016
Koningsdag, woensdag 27 april 2016
2e Pinksterdag, maandag 16 mei 2016
2e Kerstdag, maandag 26 december 2016

Inzameldagen

➊

➋

restafvalcontainer

➊
➋
➌
➍
➎
➏

maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag

oneven weken
even weken
oneven weken
even weken
oneven weken
even weken

grondstoffencontainer
voor gft-afval en plastic afval
maandag even weken
maandag oneven weken
dinsdag
even weken
dinsdag
oneven weken
woensdag even weken
woensdag oneven weken

Telefoonnummers

➏

➍

➎

Vervangdag:
Zaterdag 26 maart 2016
Zaterdag 30 april 2016
Zaterdag 14 mei 2016
Zaterdag 24 december 2016

Gebied

➌

Voor vragen over afvalinzameling, zijn de
volgende telefoonnummers beschikbaar:
(026) 446 04 90 (Sita)
Voor vragen over het legen van de
restafvalcontainer en grondstoffencontainer
(0800) 023 13 23 (Plastic Omnium)
Voor vragen over het onderhoud aan
de restafvalcontainer of grondstoffencontainer, bijvoorbeeld in geval van
beschadiging van de container
(026) 326 01 11 (Gemeente Lingewaard)
Voor het ophalen van grof vuil,
snoeihout, oud-ijzer en
oude metalen en overige afvalvragen.

Hoogbouwcomplexen met verzamelcontainers.
Bovengrondse verzamelcontainers worden wekelijks op woensdag geleegd. Het legen van de gft-container vindt plaats in dezelfde week en op
dezelfde dag als de grondstoffencontainer. Plastic afval wordt tweewekelijks ingezameld in Plastic Heroes-zakken op donderdag in de even weken.

www.lingewaard.nl
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Lingewaard gaat voor grondstoffen!
In Lingewaard maken alle laagbouwwoningen gebruik van
2 containers. De minicontainer is bestemd voor restafval.
De duocontainer (grondstoffencontainer) gebruik je voor het
aanbieden van gft-afval, en plastic verpakkingen.

Op bladzijde 3 en 4 in de afvalwijzer staat meer informatie over
de inzameling van drankkartons.
Chemisch afval

Wat verandert er in 2016?
Nog meer scheiden in 2016: drankkartons bij het plastic afval

➜

Vanaf 1 januari 2016 kunt u uw zuivel- en sappakken
(drankkartons) ook scheiden van het restafval. U kunt dit samen
met het plastic afval in de grondstoffencontainer doen in het
vak voor plastic afval.
Na de inzameling worden de drankkartons van het plastic
gescheiden in een sorteercentrum. Vervolgens gaan de verpakkingen gescheiden naar fabrieken waar ze worden gerecycled.
Door de gescheiden inzameling van drankkartons neemt de
hoeveelheid restafval dus verder af.

www.lingewaard.nl

➜ Met ingang van 1 januari 2016 stopt de inzameling van

chemisch afval door middel van de gifbus.
Op bladzijde 11 in de afvalwijzer leest u waar u met ingang van
1 januari 2016 met uw chemisch afval heen kunt.

Vragen
Heeft u vragen over de afvalinzameling, kijk dan op
www.lingewaard.nl. U kunt uw vraag ook mailen naar
gaanvoorgrondstoffen@lingewaard.nl of telefonisch contact
opnemen met het Klant Contact Centrum,
telefoon (026) 326 01 11.
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Grondstoffencontainer gft-,
plastic afval en drankkartons
Wat is plastic afval en wat zijn drankkartons

Wat mag er in?
De grondstoffencontainer is de container met het tussenschot.
Deze container is bedoeld voor het gescheiden aanbieden van gft-,
plastic afval en drankkartons. Het voorste vak is bedoeld voor
groente-, fruit- en tuinafval. Het achterste vak (bij het dekselscharnier) is bedoeld voor plastic afval en drankkartons.

Wat is gft-afval ?
Wel
- Groente-afval
- fruit
- etensresten (ook gekookte
etensresten)
- brood
- eierschalen
- noten- en pindadoppen
- snijbloemen
- kamerplanten
- klein snoeiafval
- groen tuinafval
- gras
- stro
- hooi
- enz

-

Niet
kattenbakkorrels
papier (papierenzak)
plastic (plastic zak)
biologisch afbreekbare zakken
sigarettenpeuken

Plasic
verpakking

Drankkartons

www.lingewaard.nl

Wel
- Plastic flessen voor
frisdrank, water, melk,
azijn, ketchup etc.
- Knijpflessen voor
sauzen, olie etc.
- Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
- Verpakkingen van kaas,
vlees en vis
- Bekers voor yoghurt,
vla en ijs
- Bakjes voor salade,
groente en fruit
- Zakken voor pasta,
rijst, brood, snoepgoed
etc.
- Kuipjes voor boter,
saus, smeerkaas
- Plastic tasjes en zakjes
- Plantenpotjes
- Tubes van tandpasta/gel

Niet (dit is restafval)
- Kitkokers (dit is
chemisch afval)
- Piepschuim (o.a.
gebruikt voor vleesschaaltjes)
- Chipsverpakkingen
(met aluminium laagje
aan de binnenkant)
- Doordrukstrips
(van medicijnen en
kauwgom)
- Hard plastic speelgoed
- Huisraad en gebruiksvoorwerpen
(emmers, tuinstoelen,
druiprek, e.d.)
- Shopper boodschappentassen
- Landbouwplastic

Wel
- Kartonnen pakken voor
vruchtsappen, water en
wijn
- Kartonnen pakken voor
melk, vla en yoghurt
- Kartonnen pakken
voor soep, groente- en
pastasaus

Niet (dit is restafval)
- Verpakkingen met vla
of yoghurtresten
- Drankkartons waarin
ander materiaal is
gestopt
- Los karton (doosjes)
of ander papier
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Goed gebruik van de
grondstoffencontainer
plastic afval
en
drankkartons

Met onderstaande tips kunt u voorkomen dat er na het legen gft-,
plastic afval en drankkartons in uw container achterblijven.

Gft-afval : groente-, fruit- en groen tuinafval
- Gooi het gft-afval los in de container.

GFT

- Druk het gft-afval in de container zo min mogelijk aan.
- Maak snoeiafval zodanig klein dat het niet verklemt in de
container.
- De plastic zak met het Kiemplant-logo
is wel toegestaan!
- Gooi géén luiers bij het gft-afval.

Plastic afval en drankkartons
Plastic afval en
drankkartons

GFT-afval

- Druk het plastic afval en drankkartons in de container zo min
mogelijk aan.
- Gooi het plastic afval en drankkartons bij voorkeur niet los in
de container, gebruik kleine plastic zakken maar knoop deze
niet dicht.
- Druk zoveel mogelijk de lucht uit het plastic afval en drankkartons.
- Knijp flessen en flacons plat en sluit deze met de dop.

In uw grondstoffencontainer zit een tussenschot.
Deze hoort in 't midden loodrecht naar beneden te staan.

www.lingewaard.nl

- Vouw drankkartons plat en sluit deze met de dop.
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Goed gebruik van de
restafvalcontainer

Hoe bied ik mijn grondstoffencontainer en restafvalcontainer ter
lediging aan

Wat is restafval ?

Hoe laat aan straat en op welke wijze ?

Blik, metaal, chipszakken, blisters, doordrukstrips, stofzuigerzakken,
sigaretten- en sigarenpeuken, gekoeld openhaard as (in een zak),
kattenbakkorrels (in een zak), luiers, uitgeharde verfblikken, enz.
Met onderstaande tips kunt u voorkomen dat er afval in
container achterblijft.
- Druk het afval in de container zo min mogelijk aan.

- Plaats de container op de ophaaldag vóór 07.30 uur aan de straat.
Dit voorkomt:
- dat er 's nachts iets met uw container gebeurt
- in wintermaanden het vastvriezen van afval, waardoor
de container niet goed geleegd kan worden.
- Let op: het tijdstip van legen kan variëren.

- Doe openhaard as (afgekoeld) en kattenbakkorrels in een zak

- Plaats de container met de wielen naar de straat op het
trottoir dicht bij de rijweg.

- Gooi geen heet of vloeibaar afval in de container, maar doe
dit afgekoeld in een lege plastic fles met de dop erop.

- Container maximaal vullen tot aan de rand met gesloten
deksel. Dat voorkomt morsafval.

- Maak het afval zodanig klein dat het niet verklemd in de
container.

- Plaats géén losse vuilniszakken of los afval naast de container.
Deze worden niet meegenomen.

- Gooi géén bouw- en sloopafval, stenen, steenwol/glaswol en
grond in de container.

- Als de afvalcontainer te zwaar is wordt deze niet geleegd.

- Het is raadzaam vis- en vleesresten in een plastic zak in de
restafvalcontainer te doen. (zeker in zomermaanden)
- Gooi géén chemisch afval in de container.
Bied het huishoudelijk afval gescheiden aan in de door de
gemeente beschikbaar gestelde containers.

www.lingewaard.nl

- De grondstoffencontainer wordt niet geleegd als het
tussenschot van de container is verplaatst.
- Alle containers die geplaatst staan aan de openbare weg
worden geleegd.
- De container ontvangt u in bruikleen. U dient de container,
uitgezonderd op ledigingsdag, op eigen terrein te plaatsen.
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Onderhoud containers
Plastic Omnium verzorgt in opdracht van de gemeente
het onderhoud aan de containers. Hier zijn géén kosten aan
verbonden.
Is uw container beschadigd / zit er een scheur in de
container?
Zit het tussenschot scheef/los of is deze stuk
gegaan?
Heeft u andere vragen over het onderhoud van uw
container?
Ontbreekt de afvalscheidingsticker op het
deksel?

Neem in al deze gevallen contact op met
Plastic Omnium: 0800 – 023 13 23
(gratis nummer)
Bij diefstal van uw container, neem contact op met het
Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11.

Vermissing container
Als u op de ledigingsdag uw container bent kwijt geraakt, kijk in
de week hierna en op de volgende ledigingsdag of u de container
ergens anders ziet staan. Als u na twee weken de container niet
heeft terug gevonden, neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11.

Verhuizing
➜ Laat de container na verhuizing leeg en schoon achter.
Overlijden laatste bewoner
Container na twee weken geblokkeerd
Als de laatste bewoner van een pand is overleden, wordt de chip
van de container twee weken na de overlijdensdatum
automatisch geblokkeerd. Ledigingen na de overlijdensdatum
kunnen niet meer worden doorbelast via de afvalstoffenheffing.
Ophalen grofvuil

Als u constateert dat u meer GFT-, plastic afval en
drankkartons heeft, dan mag u kosteloos een
tweede grondstoffencontainer aanvragen.
Neem hiervoor contact op met Plastic Omnium.

www.lingewaard.nl

Als de laatste bewoner van een pand is overleden, kunnen de
nabestaanden bij de gemeente Lingewaard een grofvuilkaartje
ophalen voor het afvoeren van grof afval. Na ontvangst van het
ondertekende kaartje zal op de eerste woensdag van de door u
aangegeven maand 1m3 grofvuil worden opgehaald.
Hiervoor wordt E 17,50 in rekening gebracht.
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Afvalinzameling hoogbouw
Bewoners van hoogbouwwoningen maken gebruik van bovengrondse- of ondergrondse verzamelcontainers.

Ondergrondse verzamelcontainer (containerpas)

Bovengrondse verzamelcontainer

Bij een ondergrondse verzamelcontainer hoort een containerpas die
gekoppeld is aan de woning. Met de containerpas kunt u de klep
van de ondergrondse verzamelcontainer ontgrendelen. Het aantal
keren dat u met de containerpas de klep opent en weer sluit,
wordt geregistreerd. (diftar: u betaalt dus voor het aantal stortingen in de ondergrondse verzamelcontainer)

Bewoners kunnen met een sleutel de klep van de bovengrondse
verzamelcontainer openen. Voor het gebruik van de bovengrondse verzamelcontainer wordt een vast jaarbedrag doorberekend.

➜ Nieuwe bewoners horen zich bij de gemeente in te schrijven,

Klein chemisch afval, papier en karton, plastic afval en
drankkartons, bouw- en sloopafval, glas en textiel mogen niet in
de verzamelcontainer. Deze afvalstoffen moeten gescheiden
worden afgevoerd (zie elders in deze afvalwijzer).

voordat zij een pas kunnen aanvragen!

Verlies of diefstal van de containerpas
Bij verlies of diefstal van de containerpas kunt u bij de gemeente
Lingewaard een nieuwe pas aanvragen. De oude containerpas
wordt dan geblokkeerd. De kosten voor een vervangende pas zijn
voor uw rekening.
Verhuizing
Als u gaat verhuizen, verzoeken wij u de containerpas in te
leveren bij de gemeente. U krijgt de betaalde borgsom dan retour.
Storing?
Kunt u de ondergrondse
verzamelcontainer niet met de
containerpas openen?
Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum,
tel. (026) 326 01 11.

www.lingewaard.nl

Wat mag niet in de verzamelcontainer?

Zet geen afval naast de verzamelcontainer!
Voorkom een boete!
Plastic afval en drankkartons inzameling
Plastic afval wordt bij complexen met verzamelcontainers
ingezameld middels de Plastic Heroes-zakken. Deze worden
ingezameld op donderdag in de even weken.
Plaats Plastic Heroes-zakken vóór 7.30 uur op de dag van
inzameling bij de container.

➜ Vanaf 1 januari 2016 mag u ook lege drankkartons
deponeren bij het plastic afval. Wat plastic afval en drankkartons
is kunt u lezen op bladzijde 3.
Afhaalpunten Plastic Heroes-zakken, zie www.lingewaard.nl.
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Oud papier en karton
Angeren
laatste dinsdag van de maand
Bemmel Ressen
tweede woensdag van de maand
Alle straten ten noorden van de Ressensestraat*,
Herckenrathweg* en Papenstraat*
*inclusief deze straten
Bemmel Ressen
laatste woensdag van de maand
Alle straten ten zuiden van de Ressensestraat, Herckenrathweg
en Papenstraat
Uitzondering: 28 april i.p.v. 27 april (Koningsdag)
Doornenburg
derde zaterdag van de maand
Haalderen
eerste vrijdag van de maand
Uitzonderingen:
8 januari i.p.v. 1 januari (Nieuwjaarsdag)
géén papierinzameling op 5 augustus (vakantie)
Gendt
laatste vrijdag van de maand
Uitzondering: 1 juli i.p.v. 24 juni (Kersenfeest)

Hoe oud papier aanbieden? Zie volgende bladzijde.

www.lingewaard.nl

Huissen (plattegrond zie volgende bladzijde!)
1 Zilverkamp, ten noorden van de Nielant
tweede zaterdag van de maand
2 De Laak, Binnenveld, Zilverkamp ten zuiden van de Nielant
tweede dinsdag van de maand
Uitzondering: 16 februari i.p.v. 9 februari (Carnaval)
3 Zilverkamp (gedeelte)
tweede dinsdag van de maand
4 Hofmeesterij, Rietkamp, deel Brouwersland
derde dinsdag van de maand
Uitzondering: géén papierinzameling op 19 juli (vakantie)
5 Kom, ’t Kempke
laatste dinsdag van de maand
Uitzonderingen: géén papierinzameling op 26 juli (vakantie)
4 oktober i.p.v. 27 september (Kermis)
6 ’t Zand, Tabakshof, Mea Vota
eerste vrijdag van de maand
Uitzondering: 8 januari i.p.v. 1 januari (Nieuwjaarsdag)
7 Loovelden
vierde donderdag van de maand
8 Johannahoeve, Rietbaan, deel Brouwersland
derde donderdag van de maand
Uitzondering: géén papierinzameling op 21 juli (vakantie)
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Oud papier en karton

Huissen

Het aanbieden van oud papier in
Lingewaard door middel van een
boodschappenkrat (of iets vergelijkbaars)
is op eigen verantwoordelijkheid.

➜ Papierinzameling op zaterdag in Lingewaard:
Zet uw oud papier gebundeld of in dozen op de dag
van inzameling vóór 9.00 uur aan de
openbare weg.

➜ Andere papierinzameldagen
in Lingewaard:

Zet uw oud papier gebundeld of in dozen op de dag
van inzameling vóór 18.00 uur aan de openbare weg.

www.lingewaard.nl
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Klein chemisch afval
Huishoudelijk klein chemisch afval is soms te herkennen aan
het KCA-logo.

Waar kunt u op een verantwoorde wijze met
klein chemisch afval naar toe?
- Batterijen / spaarlampen

➔ verkooppunten van
batterijen / spaarlampen
(gratis)

- Oude injectiespuiten / medicijnen ➔ apotheek (gratis)
(verzamelen in potje)
- Lege uitgeharde verfblikken

➔ in uw restafvalcontainer

- Oude kleine electrische apparaten ➔ wit- bruingoedzaken
(Het verkooppunt heeft
de verplichting om
gebruikte apparaten
gratis in te nemen)
- Accu's, halfvolle verfblikken,
kitkokers, bestrijdingsmiddelen,
motorolie, flessen terpentine enz. ➔ Firma van Dalen,
Veilingweg 8, Huissen
tel: 026-326 62 66

➜

Vraag bij de Firma van Dalen naar de voorwaarden,
openingstijden en wijze van aanbieden.

Gooi géén chemisch afval in de restafvalcontainer.

www.lingewaard.nl

Gasontladingslampen
en spaarlampen
Gasontladingslampen (zoals bijvoorbeeld tl-buizen) en spaarlampen, kunt u gratis inleveren bij de volgende brengpunten:
- Verkooppunt van lampen (als u nieuwe koopt)
- Firma van Dalen, Veilingweg 8, Huissen tel: 026-326 62 66

Frituurvet/frituurolie
Frituurvet/frituurolie kunt u in gesloten verpakking gratis
deponeren in speciale containers bij een aantal supermarkten.

Glas (glazen potten/flessen)
Glazen potten en glazen flessen kunt u deponeren in de
glascontainers bij de supermarkten en bij u in de wijk.
Glasafval dat niet in de glascontaineropening past, kunt u het
beste thuis kleiner maken, maar plaats het niet naast of op de
glascontainer.
- Plaats géén afval bij de containers, dit betreft illegale stort.
Vlakglas (ruiten en ander vlakglas) kunt u op werkdagen gratis aanbieden bij: gemeentewerf Lingewal 6a te Bemmel: 9.00 - 11.00 uur.
Let op: dit is bedoeld voor een kleine hoeveelheid
afkomstig van inwoners en dus niet van bedrijven!

Textiel
(Bruikbare) kleding, gordijnen, lakens, handdoeken in gesloten
plastic zakken verpakt en schoenen (per paar vastbinden) kunt
u deponeren in de textielcontainers. Deze bevinden zich bij
winkelcentra.
Géén matrassen, kussens, schuimrubber en dekbedden.
Plaats géén afval bij de containers, dit betreft illegale stort.

11

Grof snoeihout
Grof snoeihout aanbieden? (snoeihout dat
niet in uw grondstoffencontainer past)

Ophaaldagen grof snoeihout

Aanmelden: telefonisch of op www.lingewaard.nl
(middels DigiD).

Huissen
(Zilverkamp,
Johannahoeve
en Rietbaan)
Loovelden

eerste maandag van de maand

U dient uw verzoek minimaal 2 werkdagen vóór de inzameldag
telefonisch door te geven bij de Klant Contact Centrum of aan
te melden via www.lingewaard.nl.

Huissen
(rest van Huissen)

U mag max. 1 m3 bij elkaar gebonden grof snoeihout gratis
aanbieden. Snoeihout in kartonnen dozen of plastic zakken
worden niet meegenomen! Kleine takjes kunnen worden verknipt
en in de grondstoffencontainer (GFT-afval) aangeboden worden.

derde maandag van de maand
Uitzondering:
17 mei i.p.v. 16 mei (2e Pinksterdag)

Bemmel Ressen
Haalderen

tweede maandag van de maand
Uitzonderingen:
9 febr. i.p.v. 8 febr. (Carnaval)
9 aug. i.p.v. 8 aug. (Ponymarkt Bemmel)

Bij grotere hoeveelheden dient u zelf een commercieel bedrijf
in te schakelen (tegen betaling).

Angeren
Doornenburg
Gendt

vierde maandag van de maand
Uitzonderingen:
29 maart i.p.v. 28 maart (2e Paasdag)
23 aug. i.p.v. 22 aug. (Paardenmarkt Gendt)
27 dec. i.p.v. 26 dec. (2e Kerstdag)

➜

Snoeihout mag uitsluitend op de inzameldag vóór 7.30 uur aan
de weg gelegd worden. (Dit in verband met de aansprakelijkheidstelling van de aanbieder en eventuele illegale stort).

Kerstbomen

Kerstbomen worden opgehaald op de volgende dagen:
Huissen, Angeren en Doornenburg op 7 januari 2016,
Bemmel, Gendt en Haalderen op 8 januari 2016,
Bewoners die gebruik maken van verzamelcontainers
kunnen de kerstbomen bij de verzamelcontainer zetten
op de hierboven voor hun woonplaats genoemde dag.
Alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot
worden meegenomen.
Als uw kerstboom om de één of andere reden is blijven
liggen, haal deze dan van de straat of bied deze aan bij
de snoeihoutroute.

www.lingewaard.nl

Snoeihout zelf wegbrengen
Adressen waar u zelf snoeihout heen kunt brengen staan op
laatste pagina van de afvalwijzer.

Asbest
Informatie over asbest kunt u vinden op onze website
www.lingewaard.nl, zoek op trefwoord "asbest".
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Wit- en bruingoed

Oude metalen

Elektrische apparaten aanbieden?

Oude metalen aanbieden?

Aanmelden: telefonisch of op www.lingewaard.nl

Aanmelden: telefonisch of op
www.lingewaard.nl (middels DigiD).

U kunt wit- en bruingoed (elektrische apparaten) gratis aanbieden.
U dient uw verzoek minimaal 2 werkdagen vóór de inzameldag
telefonisch door te geven bij de Klant Contact Centrum of aan
te melden via www.lingewaard.nl.

Angeren
Doornenburg
Huissen

tweede donderdag van de maand
Uitzondering: 4 mei i.p.v. 5 mei
(Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag)

Bemmel Gendt
Haalderen Ressen

vierde donderdag van de maand

U kunt deze apparaten ook zelf gratis inleveren bij:
Firma van Dalen, Firma Heijting Milieuservice en Firma Vos.
Als u een nieuw apparaat koopt, kunt u het oude apparaat altijd
gratis inleveren bij de winkelier.
Kleine huishoudelijke apparaten (föhn, elektr. tandenborstel,
mixer enz.) worden niet op afroep ingezameld.
Breng deze zelf naar een verkooppunt.

U kunt oude metalen (oud ijzer,
aluminium jaloezieën, gaskachels, etc.)
gratis aanbieden.
U dient uw verzoek minimaal
2 werkdagen vóór de inzameldag
telefonisch door te geven
bij de Klant Contact Centrum of aan te
melden via www.lingewaard.nl

Angeren
Doornenburg
Huissen
Bemmel Gendt
Haalderen Ressen

derde donderdag van de maand

➜

Bied uw oude metalen uitsluitend aan op de derde
donderdag van de maand (na melding)

Wat is wit- en bruingoed?
Alles waar een stekker aanzit of een batterij inzit zoals:
koelkast, vaatwasmachine, televisie, vriesapparatuur, oven,
computer, wasmachine, grill, stofzuiger, wasdroger, magnetron, geluidsapparatuur, fornuis, c.v.-ketel, föhn, krultang,
zonnebank (zonder lampen), etc.
Frituurpan met frituurvet/olie wordt niet meegenomen.
Koelkast/diepvriezer met etensresten wordt niet meegenomen.

www.lingewaard.nl

Kadavers
Kadavers van kleine huisdieren kunt u, op werkdagen, brengen
naar: gemeentewerf Lingewal 6a te Bemmel: 9.00 - 11.00 uur.
Een kadaver van een pony of schaap enz. dient u
aan te melden bij de Firma Rendac te Son tel: 0900 - 9221
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Grofvuil
Grofvuil aanbieden?
Kaart invullen of op www.lingewaard.nl
(middels DigiD)!
Grofvuil kan aangeboden worden d.m.v. het invullen en
opsturen van de bijgevoegde antwoordkaart of aanmelden via
www.lingewaard.nl. De antwoordkaart moet uiterlijk 3 werkdagen
voor de inzameldag bij het Klant Contact Centrum binnen zijn.
Inzameldag grofvuil: elke eerste woensdag van de maand
U mag max. 1 m3 aanbieden, tegen betaling van E17,50.
U ontvangt hiervan een rekening.
Bij grotere hoeveelheden moet u een particulier bedrijf
inschakelen.

➜ Grof vuil mag uitsluitend op de inzameldag vóór 7.30 uur
aan de weg gezet worden. (dit in verband met aansprakelijkheidstelling van de aanbieder en eventuele illegale stort).
Wat is grofvuil?
Afval dat niet in de afvalcontainer thuishoort of past, zoals
afgedankt huisraad, waaronder meubels, vloerbedekking,
bedden, laminaat, kasten, tuinmeubels, aardenwerken potten,
dekbedden, tuinhout (max. 1,50 mtr. lang).
Niet meegenomen wordt: sloopafval, bielzen, puin,
isolatiemateriaal, grond, autobanden, dakleer, landbouwplastic,
glaswol, steenwol en dergelijke (dit betreft bouw/sloopafval).
Voor inzameling van wit- en bruingoed (elektrische apparaten),
oude metalen en snoeihout zijn aparte regelingen.
Zie elders in de afvalwijzer.

www.lingewaard.nl

Zelf wegbrengen naar- of laten ophalen door
particulier bedrijf
U kunt zelf grofvuil wegbrengen naar of laten ophalen
(tegen betaling) door o.a.:
Firma van Dalen
Firma Heijting
Milieuservice
Firma Vos

Veilingweg 8, Huissen
telefoonnummer 026 - 326 62 66
Looveer 1a, Huissen
(bij asfaltcentrale)
telefoonnummer 026 - 325 26 46
Pannerdenseweg 105, Doornenburg
telefoonnummer 0481 - 42 13 13

Overlijden laatste bewoner
Als de laatste bewoner van een pand is overleden, kunnen de
nabestaanden voor eventueel grofvuil een grofvuilkaartje ophalen
bij de gemeente. Na ontvangst van het ondertekende kaartje zal
op de eerste woensdag van de door u aangegeven maand het
grofvuil worden opgehaald. Hiervoor wordt E 17,50 in rekening
gebracht.

Goed bruikbaar huisraad en bruikbare meubelen
Voor goed bruikbaar huisraad en meubelen kunt u contact
opnemen met 2 Switch, telefoon 0900 - 0205. Zij halen het
kosteloos bij u op. Zonder betaling kunt u ook terecht bij:
Marktwinkel ’t Duifje, Conradweg 2, Arnhem
(industrieterrein “Het Broek”) telefoonnummer 026 - 321 06 21
Twice Is Nice, Nijverheidsstraat 33c, Huissen
telefoonnummer 026 - 327 55 79
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Kalender 2016
week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

januari
53 1 2
4 11
5 12
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17

3
18
19
20
21
22
23
24

4
25
26
27
28
29
30
31

februari
5 6 7
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21

8 9
22 29
23
24
25
26
27
28

week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

juli
26 27
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

29
18
19
20
21
22
23
24

30
25
26
27
28
29
30
31

augustus
31 32 33
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21

34
22
23
24
25
26
27
28

28
11
12
13
14
15
16
17

35
29
30
31

maart
9 10
7
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13

11
14
15
16
17
18
19
20

12
21
22
23
24
25
26
27

13
28
29
30
31

september
35 36 37 38
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25

39
26
27
28
29
30

april
13 14
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

15
11
12
13
14
15
16
17

oktober
39 40 41
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16

www.lingewaard.nl

16
18
19
20
21
22
23
24

42
17
18
19
20
21
22
23

17
25
26
27
28
29
30

43 44
24 31
25
26
27
28
29
30

mei
17 18
2
3
4
5
6
7
1 8

19
9
10
11
12
13
14
15

20
16
17
18
19
20
21
22

november
44 45 46 47
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

juni
21 22 22 23 24 25 26
23 30
6 13 20 27
24 31
7 14 21 28
25
1 8 15 22 29
26
2 9 16 23 30
27
3 10 17 24
28
4 11 18 25
29
5 12 19 26

48
28
29
30

december
48 49 50
5 12
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18

51
19
20
21
22
23
24
25

52
26
27
28
29
30
31

Aanvraagkaart voor het ophalen van

Aanvraagkaart voor het ophalen van

grofvuil

grofvuil

factuuradres

: .....................................................................

factuuradres

: .....................................................................

naam

: .....................................................................

naam

: .....................................................................

adres

: .....................................................................

adres

: .....................................................................

postcode en plaats

: .....................................................................

postcode en plaats

: .....................................................................

telefoon

: .....................................................................

telefoon

: .....................................................................

Verzoekt de gemeente tot het ophalen van grof huishoudelijk afval
op de 1e woensdag van de maand.: ..............................................

Verzoekt de gemeente tot het ophalen van grof huishoudelijk afval
op de 1e woensdag van de maand.: ..............................................

Het grofvuil omvat

Het grofvuil omvat

: .....................................................................
........................................................................

Ophaaladres

: .....................................................................

: .....................................................................
........................................................................

Ophaaladres

: .....................................................................

De kosten voor het ophalen (maximaal 1 m3) bedragen E 17,50.
U ontvangt hiervoor een rekening.

De kosten voor het ophalen (maximaal 1 m3) bedragen E 17,50.
U ontvangt hiervoor een rekening.

Handtekening aanvrager,

Handtekening aanvrager,

............................................................................................................

............................................................................................................

Klant Contact Centrum akkoord,

Klant Contact Centrum akkoord,

............................................................................................................

............................................................................................................

Postzegel
is niet
nodig

Gemeente Lingewaard
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 26
6660 VV Bemmel

Postzegel
is niet
nodig

Gemeente Lingewaard
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 26
6660 VV Bemmel

