
Kledinginzameling 
Textiel wordt 5 x per jaar huis-aan-huis ingezameld door charitatieve instellingen.  
De opbrengsten worden aangewend voor de goede doelen waarvoor de aangesloten organisaties 
zich sterk maken. Op basis van accountantsverklaringen wordt de financiële handel en wandel van elk 
van de aangesloten organisaties jaarlijks beoordeeld door het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF). Daarnaast heeft de RAD in alle woonkernen kledingcontainers geplaatst, waarin de kleding 
op ieder moment verpakt in plastic zakken kan worden gedaan. Deze containers worden wekelijks 
geleegd.

PaPier 
Papier wordt ook ingezameld door scholen, verenigingen en instellingen die hiervoor  
subsidie ontvangen van de RAD. Data voor huis-aan-huis inzameling worden maandelijks gepubli-
ceerd in het Afvalnieuws op de laatste vrijdag van de maand in ‘het Kompas’. Ook bestaat de 
mogelijkheid uw papier in de grote papiercontainers te doen die op diverse  
locaties staan. Daarnaast worden papiercontainers op vrijwillige basis aangeboden aan bewoners 
van wijken waar het gebundelde oud-papier niet (meer) huis-aan-huis wordt ingezameld door 
verenigingen en instellingen.

glas
Flessen, potten e.d., horen in de glasbak, gesorteerd op kleur. Vlakglas (ruiten, tafelbladen e.d.) kan 
op de milieustraat worden ingeleverd.

inzameling OVerig aFVal 

Wat Kan beslist niet OP de milieustraat WOrden gebracht
- Graszoden, grond en mest;
-  Gasflessen of drukcilinders voor industrieel of professioneel gebruik. Hieronder vallen de  

zogenaamde zuurstof- of acetyleencilinder, gasflessen met bijtende of giftige stoffen en ook  
autogastanks;  

-  Koel- en vriesapparatuur bestemd voor o.a. horeca doeleinden.

grOF huisVuil inzameling tegen betaling 
Grof huisvuil dat ook na verkleining niet in de minicontainer past, terwijl u ook niet in de gelegenheid bent om 
het zelf weg te brengen naar de milieustraat, kan onder bepaalde voorwaarden worden opgehaald. 

Voor het laten ophalen van brandbaar grof huisvuil wordt t 27,50 per m3 in rekening gebracht. Dit kan worden 
aangemeld bij de RAD, waarna een ophaaldatum met u wordt afgesproken. Los grof huisvuil moet gebundeld 
zijn. Dit afval mag niet groter zijn dan 150 x 75 x 50 cm en niet zwaarder dan 25 kg per bundel.

Grof huisvuil dient op de afgesproken ophaaldag voor 8.00 uur op of aan de openbare weg aangeboden te 
worden, uitsluitend op of direct naast de aangewezen aanbiedplaats voor minicontainers in uw straat. Het 
aanbieden op andere plaatsen of op eigen terrein is niet toegestaan.

Op de milieustraat is een KCA-depot waar u chemisch afval kunt brengen. Het KCA wordt door een erkend 
verwerker van gevaarlijk afval bij de milieustraat opgehaald. De ingezamelde stoffen worden zoveel mogelijk 
opnieuw gebruikt. Sommige afvalstoffen kunnen niet worden hergebruikt, maar wel worden geneutraliseerd 
in speciale ovens. Zo wordt er zo weinig mogelijk schade aan het milieu toegebracht. Gevaarlijk afval dat nog 
niet kan worden hergebruikt of geneutraliseerd, wordt opgeslagen totdat er een verwerkings- of recycle-
methode is ontwikkeld. Door KCA apart te bewaren en te verwerken helpt u actief mee aan een schoner 
milieu!

Huishouden 
- batterijen 
- spaarlampen/energiezuinige lampen 
- TL-buizen 
- Vloeibare gootsteenontstopper 
- lampenolie 
- petroleum 
- bestrijdingsmiddelen/insecticiden 

Doe-het-zelf 
-  verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen 
-  bij het verven gebruikte producten zoals  

terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,  
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder 
en benzine 

-  kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’  
verwarmingsthermostaten) 

Medicijnkastje 
- medicijnen 
- kwikthermometers 
- injectienaalden 

Hobby 
- fotofixeer 
- foto-ontwikkelaar 
-  etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur 
- zoutzuur 

Vervoer 
- accu’s 
- benzine 
- motorolie, afgewerkte olie, remolie 
- oliefilters

Kca-lijst

Andere inleveradressen
Het is mogelijk enkele KCA- producten in te leveren bij de winkel waar u het product gekocht heeft.  
Informeer vooraf bij de winkelier of u uw KCA daar kunt afgeven.
-  Batterijen kunt u meestal inleveren bij de winkel waar u de batterijen gekocht heeft.
-  Oude medicijnen kunt u inleveren bij alle apotheken en bij sommige drogisterijen.
-  Injectienaalden kunt u inleveren bij de apotheek en huisarts, in de speciale naaldenbox. Deze naaldenbox is 

(meestal) gratis te verkrijgen bij de apotheek.
-  Fotochemicaliën (voor particulieren) kunt u meestal inleveren op het adres waar u de chemicaliën heeft 

gekocht.
-  Verfresten e.d. kunt u soms inleveren bij de bouwmarkten.

De volgende producten zijn geen KCA en kunnen gewoon bij het restafval
- Nagellakremover, aceton, cosmetica.
- Inkten, lijmen.
- Kitten, plamuur.
- Loodwikkels.
- Ammonia.
- Correctievloeistof.
-  Frituurvet (goed verpakt bij voorkeur meenemen naar de milieustraat).
- Meubelreiniger.
Lege verfblikken, flessen of spuitbussen zijn geen gevaarlijk afval en kunnen ook gewoon in de grijze container.

VOOr meer inFOrmatie raadPleeg Onze Website OF neem cOntact met Ons 
OP. OOK hebben Wij diVerse FOlders met uitgebreide inFOrmatie.  
maandelijKs, OP de laatste Vrijdag, Publiceren Wij “het aFValnieuWs” in 
het KOmPas.

de VOlgende sOOrten materialen en stOFFen Kunnen gescheiden 
in de cOntainers WOrden gestOrt: 
-  A-B hout; massief geverfd en ongeverfd hout, pallets, e.d. (zonder beslag); 
- plaatmateriaal, verlijmd en geperst hout, deuren, kasten, tafels, stoelen (zonder bekleding);
-  C-hout; geïmpregneerd hout, tuinhout en bielsen ingekort tot 50 cm;
-  Overig hout, zoals zachtboard, is grof vuil;
-  Puin; metselstenen, beton, gasbetonblokken, straattegels, plavuizen, sanitair, keien en  

(gebroken) split;
- Gips; gipsblokken en -platen en gipsresten;
- Bitumen dakbedekking;
-  Grind, dat gebruikt is in de tuin, als verharding of op het dak. Er mogen geen (sier)keien of split in  

het grind zitten, dat hoort in de puincontainer; 
-  Wit- en bruingoed; wasmachines, audio- video- computer apparatuur maar ook overige  

(kleine) elektrische apparaten (alles met een kabel en een stekker);
-  Koelkasten en vriezers (maar beslist geen industriële koelapparatuur);
-  Oud ijzer; fietsen, bedspiralen e.d.;
-  Overig grof huisvuil, zoals vloerbedekking, bankstellen e.d.;
-  Klein chemisch afval (KCA-depot);
-  Motorolie en afgewerkte olie in verpakkingen van maximaal 5 liter;
-  Papier en karton (zonder plastic of andere vormen van vervuiling). Behang is grof huisvuil;
-  Asbesthoudend afval, dubbel verpakt in 0,2 mm doorzichtig plastic, 25 kg per pakket tot  

maximaal 200 kg;
-  Glas, flessen op kleur gesorteerd en vlak glas;
-  Textiel verpakt in plastic zakken;
-  Kadavers van kleine huisdieren zoals honden, konijnen, katten, vogels, e.d.;
-  Frituurolie, plantaardige olie en vet (vloeibaar en vast);
-  Huishoudelijke butaan- en propaangasflessen; 
-  Plastic verpakkingsafval, verpakt in ‘Plastic Heroes’ zak, voor inhoud zie hiernaast;
-  Plastic overig, zoals pvc buis, tuinstoelen, speelgoed e.d. de zgn. “harde kunststoffen”.

Uitgebreide informatie over deze stoffen is te vinden op onze website www.radhw.nl onder Inwoners 
> Afvalsoorten. Heeft u nog een vraag over hoe een bepaalde stof het beste kan worden afgevoerd, 
neem dan telefonisch contact met ons op.

Kca aFVal 



Feestdagen

1 januari Nieuwjaarsdag
8 en 9 april Pasen
30 april Koninginnedag
17 mei Hemelvaartsdag

27 en 28 mei Pinksteren
25 en 26 december Kerstmis

6 september Bedrijfsdag

Op bovengenoemde dagen is de milieustraat gesloten. Ook wordt geen huisvuil opgehaald, 
de vervangende inzameldag is rood gekleurd in het schema op de voorpagina. 

Wijzigingen zijn door onvoorziene omstandigheden mogelijk. Let ook op de publicaties in het Kompas!

de milieustraat

OPeningstijden
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-16.00 uur, zaterdag 8.00-13.30 uur. Zon- en feestdagen 
gesloten. 

tOegangsregels
De milieustraat bestaat uit een bordes met langs de buitenkant een opstelling van diverse afvalscheiding-
containers en een stortvak voor takken. De gehele milieustraat is alleen toegankelijk voor personenauto’s 
en kleine bestelwagens, al of niet voorzien van een aanhangwagen. Vrachtwagens en tractoren zijn niet 
toegestaan. Er zijn 2 rijstroken, de rechter rijstrook, met de aanwijzing “groen” voert u direct naar het stort-
vak voor takken, dat zich aan de achterzijde van het terrein bevindt. Om het stortvak efficiënt te kunnen 
gebruiken, gelieve zover mogelijk door te rijden en ruimte laten om andere auto’s te laten passeren. 
Bij drukte zoveel mogelijk opstellen op beide rijstroken, het bordes is ook toegankelijk via de rechter 
rijstrook. 

tOegangsPas
De milieustraat kan worden bereikt door vanaf de rotonde direct rechts af te slaan. Met de “toegangspas 
2012” wordt de slagboom geopend. Uw pasje geeft recht op 6 x toegang tot een maximum van totaal  
6 m3. De pas is niet overdraagbaar, bij twijfel kan worden gevraagd om zich te legitimeren. Een extra pasje 
kost € 20,- voor 2 x toegang tot een maximum van 2 m3 per kaart. 
Voor vervanging van vermiste pasjes wordt € 2,- in rekening gebracht (legitimatie hierbij is verplicht).

enKele tiPs
- Zorg dat u een geldig toegangspasje bij u heeft;
-  Verklein vooraf het afval, (zoals kasten, stoelen e.d.) zodat de containerinhoud maximaal kan worden 

benut;
-  Sorteer de diverse afvalsoorten al thuis bij het inladen u heeft dan minder oponthoud op de milieustraat;
- Takken altijd eerst wegbrengen.

bOrdes
Op de milieustraat zijn voor de inzameling van de diverse afvalstoffen langs het bordes allerlei containers 
opgesteld waarbij borden staan per afvalsoort, er is tevens een KCA-depot. Er is altijd een beheerder aanwezig 
die u wegwijs maakt. Als u meer dan 1 m3 afval komt brengen, zal de beheerder de toegangspas afwaarderen 
met het juiste aantal kubieke meters. 

tegen cOntante betaling 
De volgende materialen en afvalstoffen worden tegen contante betaling van de verwerkingskosten 
geaccepteerd:
- Brandblussers;
- Auto-, motor- en scooterbanden met en zonder velg;
- Asbesthoudend afval boven 200 kg.
Voor de tarieven kunt u onze website raadplegen onder Inwoners>Milieustraat>Tarieven voor burgers.

Restafvalcontainer + G.F.T.-container, per woning 1 set 240 liter containers. Extra containers kunnen 
tegen bepaalde voorwaarden worden aangevraagd. Restafvalcontainers uitsluitend tegen betaling.

Bij gestapelde bouw staan verzamelcontainers (boven- of ondergronds). Voor ondergrondse containers wordt 
per woning een afvalpas beschikbaar gesteld met 30 toegangen p/mnd.

Papiercontainers kunnen worden aangevraagd door bewoners in door de RAD aangegeven wijken/ 
gebieden waar geen andere vorm van papierinzameling is. 

“Plastic Heroes” zakken zijn een officieel inzamelmiddel volgens artikel 9 van de afvalstoffenverordening. 
Ze worden gratis verstrekt en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het aanbieden van plastic verpak-
kingsafval. De zakken zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke supermarkten en de RAD. 

Jekko’s, zijn kartonnen inzamelmiddelen die gratis beschikbaar gesteld zijn door Wecycle, voor het verzamelen 
van batterijen, lampen en kleine apparaten. Ze zijn verkrijgbaar bij de elektrowinkel en de RAD. De op deze 
manier verzamelde spullen kunnen op de milieustraat worden ingeleverd.

Naaldencontainers, zijn verkrijgbaar bij de RAD en kunnen worden omgewisseld op de milieustraat.

de restaFValcOntainer (grijs)
Benut uw grijze container uitsluitend voor dat afval waarvoor geen hergebruiktoepassingen zijn. Houdt 
papier, plastic verpakkingsafval, textiel en glas apart en voer dit apart af. 
Deponeer geen chemisch en/of gevaarlijk afval (KCA) in de restafvalcontainer. Wees u bewust van wat wel 
of niet KCA is. Raadpleeg de lijst op deze afvalkalender en neem bij twijfel contact op met de RAD. 

inzamelmiddelen + aanbiedregels + tiPs

de minicOntainer 
Aanbiedregels voor de minicontainer
Voorschriften voor het gebruik van de containers:
-  Op de dag waarop wordt ingezameld, moet de container ’s morgens om 8.00 uur op de aanbied-

plaats staan, de inzameltijden kunnen altijd veranderen;
-  U mag de container de avond voor de ledigingsdag vanaf 20.00 uur op de aanbiedplaats  

neerzetten, op de inzameldag zelf moet de container om uiterlijk 20.00 uur zijn weggehaald;
-  Er mag maximaal 50 kg afval in de container, te zware containers blijven ongeleegd achter;
-  Het gebruik van binnenzakken wordt ontraden, het bemoeilijkt de lediging van de container.  

Het gebruik ervan is geheel voor eigen risico;
-  De container mag niet zo vol worden gedaan dat het deksel niet meer dicht kan;
-  Stamp het afval niet aan, het afval komt klem te zitten waardoor de container niet kan worden  

geledigd of een gedeelte na lediging achterblijft;
-  Zet naast de container geen ander afval, dit wordt niet meegenomen;
-  Verklein groot afval zodanig dat het niet klem komt te zitten in de container;
-  Gebruik uitsluitend de container met de eigen adressticker. Het is verboden adres-sticker en/of her-

kenningchip van de container te verwijderen, danwel het dekselnummer onleesbaar of onherkenbaar 
te maken.

De ‘Plastic Heroes’ zakken worden 1 keer per 4 weken opgehaald in uw wijk, zie hiervoor de dag en 
datum op het inzamelschema op de voorpagina. 
-  U kunt plastic verpakkingsafval thuis bewaren in de speciale ‘Plastic Heroes’ zakken. Nieuwe zakken zijn 

verkrijgbaar bij bijna alle plaatselijke supermarkten. Deze zakken mogen beslist niet gebruikt worden als 
huisvuilzakken voor in de grijze container. 

-  Op de dag dat de RAD het plastic afval inzamelt, dient u de zakken vóór 8.00 uur op de aanbiedplaats te 
zetten waar u ook uw container aanbiedt.

-  Om te voorkomen dat de zakken wegwaaien kunt u de zakken aan elkaar knopen.
-  Het plastic afval wordt alleen meegenomen als het in de speciale ‘Plastic Heroes’ zakken is aangeboden.
-  Zet de zakken van u en uw buren zoveel mogelijk bij elkaar, zodat er grotere stapels ontstaan.
-  Zijn er geen aanbiedplaatsen omdat u uw afval in een verzamelcontainer doet, plaatst u dan de zakken 

nabij de verzamelcontainer.
-  Zorg ervoor dat uw plastic verpakkingsafval zo schoon mogelijk de speciale plastic inzamelzak ingaat. 

Spoel desnoods de plastic bakjes e.d. van tevoren af. Bevat het plastic teveel resten, zoals bijvoorbeeld 
vleesvocht of visresten, doe het dan in de grijze container.

Wat mag er in de zaK?
Het is voor de recycling van belang dat plastic 
verpakkingsafval van dezelfde of vergelijkbare 
soort wordt ingezameld. Er kan veel meer plastic 
worden ingezameld dan vaak wordt gedacht: 
plastic flessen en flesjes, shampoo- en wasmid-
delflacons, lege tubes van tandpasta, 
crèmes en gel, zakken en bakjes van 
groente, fruit en salade, plastic tassen 
en boterkuipjes kunnen met een 
gerust hart in de zak voor plastic 
afval worden weggegooid. 

Wat beslist niet?
-  Harde plastic producten en gebruiks- 

voorwerpen zoals bv. speelgoed en  
computerdelen;

-  Samengestelde materialen zoals  
chipszakken en kauwgomstrips; 

-  Verpakkingen die chemicaliënresten  
bevatten, zoals lijm- en verfverpakkingen;

-  Piepschuim fastfoodverpakkingen, vlees-
schaaltjes en verpakkingsvulmateriaal;

-  Lege verpakkingen van dialyse vloeistof, 
stomazakken en katheter- en infuusmateriaal; 

-  Landbouw- vijverplastic en antiworteldoek.

 Dit afval kan worden gebracht naar de 
 milieustraat of in de grijze container

aanbiedregels “Plastic herOes” zaKKen

de g.F.t.-cOntainer (grOen) 
In de groene container horen: resten van groente, fruit en aardappelen, alle etensresten, waaronder vlees- 
en visresten, bloemen en planten, gras, stro en bladeren, snoeiafval, mest van kleine huisdieren. 
Deponeer geen zand, grond en grint, kattenbakkorrels en plastic en zogenaamde “bioplastics” in de groene 
container. Deze materialen zijn niet composteerbaar of bemoeilijken het composteringsproces. Bij aantref-
fen van deze stoffen zal de container niet geleegd worden.

de PaPiercOntainer (geel deKsel)
In de papiercontainer mogen oude kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk, kartonnen dozen, kleine kartonnen 
verpakkingen, golfkarton, oude (telefoon)boeken, kantoorpapier, wc-rolletjes, enveloppen, reclamefolders, 
papieren zakken en cadeaupapier mogen in de papiercontainer. 
Deponeer geen nat en/of vervuild papier en karton (zoals keukenrolpapier, toiletpapier en behang), 
melkpakken en andere (fris)drankpakken, foto’s, plastic omhulsels van reclamedrukwerk en tijdschriften, 
pizzadozen en papier of karton dat ijzer bevat, zoals ordners, in de papiercontainer.

tiPs VOOr de minicOntainer
-  Plaats de container niet in de zon;
-  Leg op de bodem een kartonnen eierdoos of een krant, zodat er minder kans bestaat dat er resten achter-

blijven die gaan stinken;
-  Wikkel in de zomer etensresten en ander afval dat snel bederft in een stukje papier (denk vooral aan 

eiwitrijke voedselresten);
-  Gooi zomers eventueel etensresten die sterk ruiken (bijvoorbeeld vis- en vleesafval) in de container  

die het eerst wordt geleegd. Dat kan dus ook de grijze container zijn!;
-  Maak de container regelmatig schoon, eventueel met zeep. Gebruik echter geen chloor of andere  

bacteriedodende middelen!;
-  Houd het deksel van de container gesloten (dat beperkt de kans dat vliegen hun eitjes afzetten);
-  Als u op vakantie gaat, laat de G.F.T.-container dan leeg en schoon achter.
-  Bij vorst het deksel en de inhoud los steken;
-  Zet de container bij vorst op een niet al te koude plaats (schuur, garage), in elk geval uit de wind.

gele en rOde Kaarten
Het kan zijn dat u na lediging aan het handvat van de container een gele kaart aantreft. Deze is door een 
van onze medewerkers daar aan gehangen omdat hij of zij een aanmerking heeft waarop hij of zij u wil 
attenderen. Daartoe is een van de keuzevakjes aangekruist. Wij verzoeken u om in het vervolg hiermee 
rekening te houden.
 
Bij een rode kaart is uw container helaas niet geleegd. Ook hierbij is een van de keuzevakjes aangekruist 
of een andere reden omschreven. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat genoemde reden wordt verholpen. 
Helaas zult u tot de eerstvolgende ledigingsdag moeten wachten voordat uw container wordt geleegd.


