Afvalinzameling
De gemeente Weststellingwerf wil afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Op die manier wordt
meer afval hergebruikt en behoeft er minder afval te worden verbrand. Om dit mogelijk te maken,
vraagt de gemeente u om uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Op het Afvalbrengstation kunt u al uw
afval brengen. Hier wordt het waar mogelijk gescheiden verwerkt. De gemeente informeert u op
meerdere manieren over afval en het milieu. Elk jaar ontvangt u een persoonlijke afvalkalender en een
afvalwijzer. Op de kalender staat wanneer uw containers geleegd worden; ook in de gratis te
downloaden Omrin afvalapp wordt deze informatie gegeven en krijgt u een melding wanneer de
container aan de weg geplaatst kan worden. In de afvalwijzer leest u ook waar u uw overige afval kwijt
kunt.
AFVAL VAN A TOT Z
Hieronder lichten we diverse onderwerpen die verband houden met afval in alfabetische volgorde toe.

Afvalbrengstation
Aan de Schipsloot 28, 8471 AC Wolvega, met ingang aan de Frisaxstraat.
Geopend: maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag: 08.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur, zaterdag: 08.30-13.30 uur.
Het afvalbrengstation is op woensdag de gehele dag gesloten.
Het afvalbrengstation is de plek waar veel van het afval van de gemeente Weststellingwerf wordt
verzameld. U kunt ook zelf afval naar het afvalbrengstation brengen. In sommige gevallen moet
u daarvoor betalen. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om kinderen vrij te laten rondlopen
op het terrein.
Het afvalbrengstation is tevens gesloten op:
Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019
Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag: maandag 22 april 2019
Koningsdag: zaterdag 27 april 2019
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019
Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 2019
Eerste Kerstdag: woensdag 25 december 2019
Tweede Kerstdag: donderdag 26 december 2019
Oudejaarsdag: dinsdag 31 december (tot 12:00 uur geopend)

Afvalkalender
Een keer per jaar wordt op ieder huisadres van de gemeente Weststellingwerf een persoonlijke afvalkalender
bezorgd. Hierop staat precies wanneer uw afvalcontainers geleegd worden.
Bij de afvalkalender krijgt u een afvalwijzer waarin u kunt lezen welk afval u waar kwijt kunt. Bent u uw
afvalkalender kwijt, dan kunt u telefonisch een nieuwe aanvragen bij de Infolijn, telefoon: 14 0561.
U kunt ook op de website van de gemeente www.weststellingwerf.nl uw persoonlijke afvalkalender inzien. Onder
‘Inwoners/Afval en milieu’, staat de link ‘persoonlijke afvalkalender’. Als u hierop klikt, komt u op de site van
Omrin. Via de link ‘download uw afvalkalender’ komt u op de pagina waar u uw postcode en huisnummer invult.
Vervolgens krijgt u uw persoonlijke afvalkalender op het scherm.

Afvalpas en betaling
Om toegang te krijgen tot het Afvalbrengstation heeft u uw afvalpas nodig. Neemt u deze daarom bij elk bezoek
mee. Bij het in- en uitrijden van het Afvalbrengstation wordt uw auto, eventueel met aanhangwagen, gewogen.
Het verschil in gewicht wordt geregistreerd. U kunt alleen met uw pinpas betalen. Tractoren en vrachtauto’s
hebben geen toegang tot het terrein.

Afvalstoffenheffing
Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval worden kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken heft
de gemeente een belasting, namelijk de afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing wordt geheven ongeacht de mate
waarin afvalstoffen daadwerkelijk worden aangeboden. Bij de heffing wordt wel onderscheid gemaakt tussen éénen meerpersoonshuishoudens.

Afwijkende inzameldagen
Rond de feestdagen kan het ophalen van uw huisvuil anders zijn dan normaal. De meeste afwijkingen
zijn in de persoonlijke afvalwijzer verwerkt. Maar het kan voorkomen dat om de een of andere reden
de inzameldag verandert. In de Westwijzer, de gemeentepagina in de lokale krant, de website
www.weststellingwerf.nl en de afvalapp wordt aangekondigd wanneer en wat verandert.

Asbest (zoals dakplaten)
Wanneer u asbesthoudende materialen wilt (laten) slopen, dan dient u vóór het starten met slopen in
ieder geval een melding in te dienen bij de gemeente. Meer informatie hierover kunt u vinden op de
website: www.weststellingwerf.nl, binnen het ‘digitaal loket’ onder de a van asbest. Afval dat op asbest
lijkt en niet of niet goed is verpakt, wordt niet op het afvalbrengstation geaccepteerd.
Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu. Vrijkomende vezels kunnen bij mensen diep doordringen in
de longen en zeer negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.
Het inademen kan asbestose (afname longcapaciteit) veroorzaken en verschillende vormen van
kanker. Tot 1994 is asbest vaak toegepast in vloerbedekking, golfplaten, schoorstenen,
keukens en verwarmingsinstallaties.

Bedrijfsafval
Bedrijven moeten, via een erkend particulier inzamelbedrijf, zelf voor de afvoer van hun bedrijfsafval
zorgen. Op het afvalbrengstation wordt dit niet geaccepteerd.

Composteren
Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt gescheiden van het overige huishoudelijk afval
ingezameld. U kunt er voor kiezen om het zelf te composteren. Dit kan in een compostvat, een
compostbak of een composthoop. Op het afvalbrengstation kunt u een compostvat tegen een
gereduceerd tarief kopen. Voor € 36,50 heeft u een compostvat met een inhoud van 260 liter en een
nuttige handleiding. U kunt natuurlijk ook zelf een compostbak maken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de Infolijn, tel. 14 0561.

Containers
De groene en grijze container en de rode milieubox zijn eigendom van de gemeente. U heeft ze in
bruikleen. Voor beschadigingen buiten uw schuld bent u niet aansprakelijk. Reiniging van de
containers is niet verplicht. Huurt u hiervoor zelf een bedrijf in, dan bent u voor eventuele schade wel
aansprakelijk. Bij vermissing of vernieling kunt u contact opnemen met de Infolijn, tel. 14 0561.

Elektrische apparaten
Koopt u een nieuw elektrisch apparaat, dan kunt u uw oude apparaat gratis inleveren bij de winkelier
waar u het nieuwe apparaat koopt. Deze zorgt ervoor dat uw oude apparaat wordt afgevoerd en
gerecycled, waar mogelijk. U kunt uw oude elektrische apparaat ook (gratis) bij het afvalbrengstation
inleveren. Bij de aanschaf van een nieuw elektrisch apparaat betaalt u een verwijderingsbijdrage; ook
als u geen elektrisch apparaat inlevert.

Gescheiden inzameling
Om afval te kunnen hergebruiken of om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terecht
komen, moet het gescheiden worden ingezameld. Zo gebeurt het bijvoorbeeld met asbest, ijzer, glas,
oud papier, groente-, fruit- en tuinafval, textiel, klein chemisch afval (kca) en grofvuil. Het scheiden van
afval is goed voor het milieu. Maar ook is gescheiden inzameling financieel voordelig. Er hoeft dan
immers minder afval verbrand te worden. Verbranding van afval is natuurlijk duurder dan hergebruik
en recycling.

Gft-afval
Vrijwel in ieder huishouden wordt het groente-, fruit- en tuinafval gescheiden gehouden. Per jaar wordt
meer dan 3.000 ton gft-afval ingezameld. Natuurlijk kunt u ook zelf composteren. Zie onder
composteren.
Wel in de gft-container
Schillen en resten van groente, fruit en
aardappelen
Alle etensresten, vlees- en visresten
Koffiefilters, theezakjes en theebladen
Mest van huisdieren (geen kattenbakkorrels)
Klein snoeiafval
Snijbloemen en kamerplanten (geen zand/aarde)
Eierschalen, doppen van pinda’s en noten
Gras, stro en bladeren

Niet in de gft-container
Kattenbakkorrels, mest van kennels,
zand uit volières
Karton, papier, stofzuigerzakken
As, houtskool
Plastic, wegwerpluiers
Rubber, leer, glas, porselein
Klein chemisch afval en ander restafval

Gft-container in de zomer
Wat kunt u doen tegen het gaan stinken van
de container?
zet de container niet in de zon
houdt de inhoud van de container zo droog
mogelijk
een krant onderin de container

Gft-container in de winter
Wat kunt u doen om het vastvriezen van de
inhoud van de container tegen te gaan?
zet de container niet in de gure wind
plaats de container zoveel mogelijk binnen
(in ieder geval de nacht voor de inzameldag)
door een oude deken of iets dergelijks over de
container te leggen
houdt de inhoud van de container zo droog
mogelijk

maak uw container wat vaker schoon

Glas
Verpakkingsglas als flessen en potjes (dus geen glas van bijv. een gebroken ruit, ovenschaal of
spiegelglas) hoort in de glasbak thuis. In de gemeente Weststellingwerf wordt het glas op kleur
gescheiden. Groen, bruin en wit glas gaat dus gescheiden in de glasbak. In onze gemeente wordt
jaarlijks ongeveer 600 ton glas ingezameld.
Glasbakken
In de gemeente Weststellingwerf staan op de volgende plekken glasbakken:
Boijl
De Brink (parkeerterrein Dorpshuis)
De Blesse
Spoorlaan
Noordwolde
Industriestraat (Jumbo)
Manauplein
Nijetrijne
Lindedijk (Driewegsluis)
Oldeholtpade Wilfred Berrystraat
Scherpenzeel Splitsing Grindweg-De Ribbe
Steggerda
Hendrik Deddenstraat
Wolvega
Markt (Jumbo)
Sportlaan (Action)
Van Harenstraat (Albert Heijn)
Spoorlaan (Lidl/Poiesz)
Deken Scholtensstraat (nabij zorgcentrum)
Grote Vuurvlinder (ingang Lindewijk) nabij St. Franciscusschool
Frisaxstraat (afvalbrengstation).

Huishoudelijk restafval
De gemeente Weststellingwerf zamelt het huishoudelijk afval in door middel van containers.
Deze containers worden door de gemeente in bruikleen gegeven en blijven eigendom van de
gemeente. Voor beschadigingen buiten uw schuld bent u niet aansprakelijk. Reiniging van de
containers is niet verplicht. Huurt u hiervoor zelf een bedrijf in, dan bent u bij eventuele schade
aansprakelijk. Bij vermissing of vernieling kunt u contact opnemen met de Infolijn: tel. 14 0561

Regels voor het aanbieden van de containers
Op uw persoonlijke afvalkalender staat wanneer uw containers worden geleegd en aan welke kant
van de straat u uw container moet neerzetten. Zet uw containers op de dag dat ze geleegd worden
vanaf 07.30 uur op de daarvoor bestemde plaats aan de straat en sluit altijd het deksel. Om
beschadiging en vermissing te voorkomen, kunt u het beste de container zo snel mogelijk nadat hij
geleegd is, weer terug halen van de straat (uiterlijk 21.00 uur). In uw container zit een chip met een
nummer dat correspondeert met uw huisnummer. De chip registreert dat uw container wordt geleegd.
Wat hoort in de grijze container
Sap- en melkpakken
Blik
Overig huishoudelijk restafval
Wist u dat
De gemeente jaarlijks bijna 7000 ton huishoudelijk restafval inzamelt.

Infolijn
De Infolijn is het gemeentelijke meldpunt waar u terecht kunt met vragen, klachten en opmerkingen
over het openbaar gebied:
wegen(onderhoud) en bermen
openbaar groen
beheer gemeentelijke gebouwen
riolering
openbare verlichting
afval, milieu en reiniging
algemene informatie over brandontheffingen en kapvergunningen
gladheidbestrijding
Telefonische bereikbaarheid
De Infolijn is telefonisch onder nummer 14 0561 bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 16.30 uur en vrijdag van 08.30-13.00 uur. Mailen kan ook: infolijn@weststellingwerf.nl. Wilt u buiten
kantooruren een dringende zaak melden, zoals gevaarlijke gaten in de weg of rioolstoringen, dan kunt
u een bericht inspreken op het antwoordapparaat van de Infolijn. Spreek duidelijk uw naam, adres,
telefoonnummer en de aard van de storing in.
De storingsdienst wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw melding en probeert het probleem
zo snel mogelijk te verhelpen.
Wat gebeurt er met uw melding?
De medewerkers van de Infolijn kunnen veel vragen over het openbaar gebied direct beantwoorden.
Soms moet uw vraag worden voorgelegd aan een medewerker van de betreffende vakafdeling. U
wordt dan later teruggebeld. Wanneer u uw meldingen of vragen per e-mail verstuurt, krijgt u direct
een ontvangstbevestiging. U krijgt dan ook per e-mail antwoord op uw vraag. Alle meldingen, vragen
en klachten die bij de gemeente binnenkomen, worden geregistreerd. Uw melding wordt zo snel
mogelijk afgehandeld.

Klein chemisch gevaarlijk afval (kca)
Klein chemisch afval moeten we apart inzamelen en verwerken omdat het stoffen bevat die schadelijk
zijn voor het milieu en de gezondheid van mens, dier en plant. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen,
medicijnen, verf en motorolie. Vanwege de schadelijke bestanddelen mogen ze niet bij het gewone
afval.
In Weststellingwerf hebben alle huishoudens een speciale (rode) box om het kca in te bewaren.
Klein chemisch afval kunt u gratis inleveren bij het afvalbrengstation. Sinds januari 2007 is het logo
voor klein chemisch afval van de meeste producten verdwenen. Op een aantal producten zoals
elektronische apparaten en bepaalde batterijen blijft het logo staan.

Kringloopwinkels
Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die wel bruikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met een
van de kringloopwinkels in Wolvega of Noordwolde. Natuurlijk kunt u bij de kringloopwinkel ook
spullen kopen.

Luiers
Wegwerpluiers kunt u, verpakt in plastic zakken, in de luiercontainers gooien. De containers staan
bij een groot aantal peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het afvalbrengstation. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de Infolijn van de gemeente telefoon: tel. 14 0561

Nee/Ja sticker
Wanneer u een Nee/Ja sticker op uw brievenbus plakt, geeft u aan dat u niet geïnteresseerd bent in
ongeadresseerd reclamedrukwerk maar wel in huis-aan-huisbladen. Er zijn ook Nee/Nee stickers:
geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen. Wilt u een sticker, dan kunt u
deze gratis ophalen bij de gemeente.

Oud papier
In de gemeente Weststellingwerf wordt door een groot aantal scholen en verenigingen oud papier
ingezameld. Om ook in aanmerking te komen voor het inzamelen van oud papier moet u bij de
gemeente een vergunning aanvragen. Afhankelijk van de achtergronden van het verzoek en de
plaatselijke omstandigheden wordt een dergelijke vergunning onder voorwaarden verleend. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de Infolijn, telefoon: tel. 14 0561.
Ondergrondse papierafvalcontainers zijn geplaatst in
Noordwolde
Manauplein
Wolvega
Markt (Jumbo)
Spoorlaan (Lidl/Poiesz)
Sportlaan (nabij Action)

Ongediertebestrijding
Beestjes in container?
Bij warm weer kan het soms voorkomen dat u last heeft van maden in de groene en soms ook in de
grijze container. Dat is vervelend en vies, maar in de meeste gevallen wel te voorkomen.
Maden ontstaan door rottend vlees en rottende vis. Als u in de zomerperiode vlees- en of visresten
hebt, is het verstandig om dit in de container te gooien die het eerst geleegd wordt. In de groene
container kunt u het afval in een krant verpakken.
In de grijze container kan het in een plastic zak. Heeft u al maden in de container, dan kan kokend
water uitkomst bieden.
Stank
De stank die in de zomermaanden soms uit de container komt, kunt u enigszins terugdringen door
onder in de container een krant of lege eierendozen te leggen. Zo voorkomt u dat bij het legen resten
achterblijven. De groene container na lediging met heet water schoonmaken wil ook helpen.
Een schaduwrijk plekje doet de rest.
Let op: De container mag in geen geval gereinigd worden met chemische middelen of chloor.

Textiel
Lever alle textiel apart in, ook als het versleten of kapot is. Bijna alles kan hergebruikt worden.
Aanbieden in gesloten zakken.
Textielbakken staan op de volgende locaties:
Noordwolde
Manauplein
Wolvega
Markt (Jumbo)
Paulus Potterstraat (nabij scholen)
Spoorlaan (Lidl/Poiesz),
Van Harenstraat (Albert Heijn)
Sportlaan (Action)
Frisaxstraat (afvalbrengstation).
Uiteraard is het ook mogelijk om nog bruikbare kleding af te geven bij de kringloopwinkels.

Lijst textielinzameling: wat wel en wat niet?
Wel (aangeboden in een gesloten zak)
Kleding: Broeken
Dassen
Hemden
Hoeden
Jacks
Jassen
Jurken
Onderkleding: Kousen
Petten
Pyjama's
Rokken
Sokken
Stropdassen
Truien
T-shirts
Vesten
Zwemkleding
Accessoires: Tassen
Riemen
Speelgoed
Schoeisel: Gympen
Laarzen
Sandalen
Schoenen
Sportschoenen
Wandelschoenen
Beddengoed: Dekbedden
Dekbedovertrekken
Dekens
Kussens
Lakens
Woontextiel: Gordijnen
Handdoeken
Knuffels (schoon)
Lappen (groter dan 25 x 25 cm)
Poetsdoeken
Servetten
Tafellakens
Theedoeken
Vitrage
Washandjes

Niet
Nat en met olie of verf vervuild textiel
Afval
Breigaren
Bollen wol
Knipselresten
Lappen, kleiner dan 25 x 25 cm
Matrassen
Matten
Tapijt
Vloerbedekking
Vulmateriaal

