Afvalwijzer 2021

Weststellingwerf
Telefoon: 14 0561
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur, vrijdag van
08.30 - 13.00 uur. Voor vragen over bijvoorbeeld het afvalbrengstation, onderhoud van wegen, openbare verlichting, storingen van
rioolgemalen, verstoppingen van het riool en gladheidbestrijding.

Afvalbrengstation
Aan de Schipsloot 28, Wolvega, met de ingang aan de Frisaxstraat.
Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 12.00
uur en 13.00 – 16.00 uur, zaterdag van 08.30 – 13.30 uur. Het
afvalbrengstation is op woensdag gesloten. Om toegang te krijgen
tot het afvalbrengstation heeft u uw afvalpas nodig. Neem deze pas
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. In sommige gevallen moet u voor
het afval per kilo betalen. Kijk voor de tarieven in de tabel op de
tweede pagina. U betaalt met uw pinpas. Voor afval waar het tarief
op van toepassing is betaalt u minimaal € 2,- per bezoek. Tractoren
en vrachtauto’s laten we niet toe op het terrein. Bedrijfsafval nemen
we niet aan.

Het afvalbrengstation is in 2021 gesloten op:
Nieuwjaarsdag
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Eerste kerstdag
Oudjaarsmiddag

           

Het afvalbrengstation is op de woensdag altijd gesloten.

Asbest (zoals dakplaten)
Wanneer u asbesthoudende materialen wilt (laten) verwijderen, dan
moet u dit vóór de sloop melden bij de gemeente. Meer informatie
staat op weststellingwerf.nl, zoek op asbest. Afval dat op asbest lijkt
en niet goed is verpakt, nemen we niet aan.

Bladafval
U kunt bladafval gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation. Ook
staan er in het najaar op veel plekken bladkorven.

Kringloopwinkels
Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog wel bruikbaar zijn,
breng het dan naar een kringloopwinkel.
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Textielbakken
Textielbakken staan op de volgende locaties:
Noordwolde:
Manauplein, Jumbo.
Wolvega:
Jumbo, Action, Albert Heijn, Poiesz, Lidl,
P. Potterstraat nabij de gymzaal en het
afvalbrengstation.
Munnekeburen: parkeerterrein De Schakel
Ook kunt u textiel inleveren bij de kringloopwinkels

Glasbakken
Glasbakken staan op de volgende locaties:
De Blesse:
Spoorlaan.
Nijetrijne:    	 Driewegsluis.
Noordwolde: Jumbo, Manauplein.
Scherpenzeel: Splitsing Grindweg, De Ribbe.
Steggerda:
Hendrik Deddenstraat.
Oldeholtpade: Wilfred Berrystraat.
Wolvega:
Jumbo, Action, Albert Heijn, Poiesz, Lidl
en het afvalbrengstation.
Ingang Lindewijk, nabij St.Franciscusschool.
Deken Scholtensstraat (bij zorgcentrum).

Papierbakken
Noordwolde: Manauplein
Wolvega:
Jumbo, Action, Lidl en Poiesz.

Afvalkalender digitaal
Op elk adres in de gemeente Weststellingwerf bezorgen we elk jaar
een afvalkalender. U kunt ook op weststellingwerf.nl uw persoonlijke
afvalkalender inzien. Onder het thema ‘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 nu uw postcode en huisnummer invult. Dan verschijnt uw
persoonlijke afvalkalender op het scherm.

De gemeente Weststellingwerf zamelt afval zoveel mogelijk gescheiden in.
Hoe beter gescheiden, hoe meer we opnieuw kunnen gebruiken. In de tabel
vindt u waar u met welk afval terecht kunt. Heeft u vragen, of twijfelt u aan de
aard van de stoffen? Neem dan contact op met de gemeente: 14 0561.
U kunt ook gebruik maken van de gratis Afvalapp,
geschikt voor iOS, Android en Windows.
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De gemeente Weststellingwerf zamelt afval zoveel mogelijk gescheiden in. Hoe beter gescheiden, hoe meer we opnieuw kunnen gebruiken. In de tabel vindt u waar u met welk afval terecht kunt. Heeft u vragen, of twijfelt u aan de aard van de stoffen? Neem dan contact op met de gemeente: 14 0561.
Soort afval
Grof huishoudelijk
restafval

Grof tuinafval

Voorbeeld
Alle restafval dat niet in de
grijze container past,
bijvoorbeeld huisraad,
vloerbedekking.		

Brengen/halen
Brengen naar het			
afvalbrengstation
Halen is mogelijk

Alle groenafval dat niet
Brengen naar het			
in de groene container past, afvalbrengstation
bijvoorbeeld takken of
Halen is mogelijk
boomstronken.		

Toelichting/voorwaarden

Tarief
€ 0,05 per kilo

Soort afval
Vlakglas

Voorbeeld
Ramen, thermopane en
draadglas

Brengen/halen
Brengen naar het
afvalbrengstation

Toelichting/voorwaarden
Geen glas dat nog in het
kozijn zit.

Tarief
gratis

Maximaal 2 m3 per keer
Afspraak voor halen maakt u
met de gemeente: 14 0561.

Voor halen gelden andere		
tarieven, neem hiervoor
contact op met de infolijn.

Papier

Kranten, tijdschriften,
karton

Brengen naar het
afvalbrengstation
en in de papierbak

Geen sap- en melkpakken
Gebundeld aanleveren.

gratis

Metaal

Kachels, (brom)fietsen,
metalen meubelen, stukken
metaal, lood, zink of
aluminium 		

Brengen naar het
afvalbrengstation

Blik hoort in de grijze
container.

Elektrische
apparaten

Koelkasten, wasmachines,
scheerapparaten, mixers

Brengen naar het
afvalbrengstation

Apparaten met een stekker,
batterij of accu kunt u ook
inleveren bij de winkelier waar
u een nieuw apparaat koopt.

Textiel

Kleding, lakens, dekens,
stof en gordijnen

Brengen naar het
In een zak aanleveren.
afvalbrengstation en		
in de textielbakken			

gratis
Maximaal 2 m3 per keer.
Afspraak voor halen maakt u met
de gemeente: 14 0561.		

Voor halen gelden andere
tarieven, neem hiervoor
contact op met de infolijn.

Bouw- en
sloopafval

Sloophout, dakplaten
(zonder asbest), geen
steenachtig materiaal.

Brengen naar het
afvalbrengstation			

Puin

Steenachtig materiaal
bijvoorbeeld bakstenen
en dakpannen.				

Brengen naar het			
afvalbrengstation

€ 0,05 per kilo

Klein Gevaarlijk
Afval (KGA)

Batterijen, medicijnen,
verf, accu’s.

Brengen naar het			
afvalbrengstation		

gratis

Vetten

Frituurvet 	

Brengen naar het
afvalbrengstation

Bij voorkeur in originele verpakking. gratis

Brengen naar het
afvalbrengstation

Alleen banden van personenauto’s
(maximaal 5) zonder velgen.
Andere banden of banden met
velg kunt u bij uw eigen garage
achterlaten.

gratis

Brengen naar het
afvalbrengstation
en in de glasbak

Geen stenen kruiken, aardewerk
en opaalglas.		
In doos of kistje aanleveren.

gratis

Brengen naar het
afvalbrengstation

Geen graszoden toegestaan,
maximaal 1 m3

€ 0,05 per kilo

Tuinmeubelen
(volledig van
kunststof)			
Asbest

Autobanden

Glas

Grond/zand

Flessen en glazen potten

Schone grond/zand

€ 0,05 per kilo

Brengen naar het
afvalbrengstation

Dakplaten, vloertegels		
en leidingen		

Tuinmeubelen met metalen of
houten onderdelen vallen onder
grof huishoudelijk restafval.
Wanneer u asbesthoudende
materialen wilt (laten) verwijderen,
dan moet u dit vóór de sloop melden
bij de gemeente. Meer informatie
staat op weststellingwerf.nl, zoek
op asbest. Afval dat op asbest lijkt
en niet goed is verpakt, nemen we
niet aan.

gratis

gratis

gratis

gratis

