AFVALKALENDER 2017
Toelichting kalender
Verschuiving door feestdagen
Verschuiving van ophaaldagen in 2017:
17 april	Tweede Paasdag, wordt
zaterdag 15 april (rest).
27 april	Koningsdag, wordt
vrijdag 28 april (plastic).
25 mei	Hemelvaartsdag, wordt
vrijdag 26 mei (gft).
5 juni	Tweede Pinksterdag, wordt
dinsdag 6 juni (plastic).
25 december	Eerste Kerstdag, wordt
woensdag 27 december (rest).
26 december	Tweede Kerstdag, wordt
donderdag 28 december (rest).

Rolemmer met groen deksel
Loof, schillen, resten van groenten, fruit,
aardappelen, eierschalen, doppen van
pinda’s en noten, snijbloemen,
kamerplanten, klein snoeiafval,
kortgemaakte takken, resten van tuinplanten (geen zand), koffiedik, koffiefilters,
theezakjes en theebladeren, mest van
huisdieren, gras, stro en bladeren.

Rolemmer met oranje deksel

Uw afval bij gemeente Langedijk
Om het milieu minder te belasten
en het afval als het kan opnieuw
te gebruiken, zamelt de gemeente
het huishoudelijke afval zoveel
mogelijk gescheiden in.
Gemeentewerf
U kunt bij de gemeentewerf zelf het volgende
afval brengen: klein chemisch afval, grof
huisvuil, bouw- en sloopafval, asbest, auto
banden, frituurvet, koel- en vrieskasten,
oud ijzer, textiel en (groot) tuinafval.
De gemeentewerf (Vroedschap 9 in ZuidScharwoude) is open van maandag tot en
met zaterdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

e ventuele pedalen van uw rolemmer verwijdert
voordat u de rolemmer op de verzamelplaats
zet. Gebruik de pedalen alleen op ‘eigen terrein’.
Daarmee voorkomt u gevaarlijke situaties.
• geen puin in uw rolemmer doet. Daardoor
beschadigen zowel de vrachtwagen als de
afvalverwerkingsmachines. Puin, bouw- en
sloopafval kun u bij de gemeentewerf afleveren.
• uw rolemmer niet te zwaar belast.
Het beladingsysteem van de vrachtwagen
kan maximaal 75 kilo optillen.
•

Tenslotte voorkomt u vandalisme en overlast
als u uw rolemmer na het legen nog dezelfde
dag terug zet op uw eigen terrein.

Rolemmers legen

Afvalpas

De drie rolemmers worden om de beurt eens
in de drie weken geleegd op een vaste dag per
dorp of wijk:
• Oudkarspel / deel Noord-Scharwoude –
maandag
• Noord-Scharwoude (overig) / deel ZuidScharwoude – dinsdag
• Zuid-Scharwoude (overig) / Broek op
Langedijk – woensdag
• Sint Pancras / Koedijk – donderdag
• woonwijk Westerdel / bedrijventerrein
Zuiderdel / Mayersloot-West fase 2 – vrijdag

Op diverse plaatsen in de gemeente staan
ondergrondse containers waarvoor bewoners
een afvalpas hebben ontvangen. Deze inwoners
ontvangen éénmalig een afvalpas. Bij verlies,
diefstal of defect kunt u een nieuwe pas aan
vragen die u na betaling van €20,- ontvangt.

Tips voor optimaal legen
Uw rolemmers kunnen wij het beste legen als u;
• alleen afval in uw rolemmer doet dat er in
hoort. Twijfelt u, dan kunt u op de website
maar ook op www.afvalscheidingswijzer.nl
(van Milieu Centraal) kijken welk afval in
welke rolemmer hoort.
• uw rolemmer in een rij naast elkaar op de
verzamelplaats zet, met een halve stoeptegel
ertussen en met de opening van het deksel
naar de straat gericht.
• uw rolemmer voor 7.30 uur op de ophaaldag
op de verzamelplaats zet. Om overlast te
voorkomen verzoeken wij u de rolemmer
niet al de avond van tevoren neer te zetten.
• uw container goed bereikbaar neer zet, dus
niet dichtbij of achter een boom, paaltje of
lantaarnpaal.
• uw afval ín de rolemmer aanbiedt. Afval dat
los aangeboden wordt of bijvoorbeeld in
dozen kunnen we niet meenemen.
• uw afval niet te vast in de rolemmer zit. Het
legen gaat probleemloos als het afval niet is
aangestampt en uw rolemmer niet te vol zit.
• uw snoeiafval zo klein mogelijk in de
rolemmer met groen deksel doet.
• het deksel goed sluit. Alleen als het deksel
helemaal dicht is kan de rolemmer geleegd
worden. Als u een plastic zak van 240 liter in
de rolemmer gebuikt mag deze dan ook niet
over de rand hangen bij het aanbieden het
afval. Zo voorkomt u dat de vrachtwagen
storing krijgt of afval op de straat terecht komt.

Asbest
Als particulier kunt u asbesthoudend materiaal
gratis afgeven op de gemeentewerf. Het aange
leverde materiaal moet vochtig, in handelbare
pakketten zijn ingepakt in dubbel landbouw
folie (minimaal 0,2 mm dik) of in de daarvoor
bestemde zakken die u op de gemeentewerf
kunt halen. Deze pakketten zijn afgeplakt met
tape. Op de folie moet de aanduiding asbest
houdend afval of asbest zijn aangebracht,
bijvoorbeeld met een sticker. Het materiaal
dient u zelf naar het depot te brengen en u
meldt zich bij de depotbeheerder. Per dag
maximaal 0,5 m³.

keukenkastjes, zachtboard van plafonds, hard
board, hechthoutplaat, gipsplaat, tempexplaten,
schuttinghout, zonneschermen (markiezen),
dakpannen, bielzen, wc-potten, wastafels,
konijnenhokken en pvc-buizen. U kunt dit
afval niet als grof huisvuil aanbieden. Wel kunt
u het naar de gemeentewerf brengen, per dag
maximaal 0,5 m³ puin en maximaal 0,5 m³
sloopafval.

Klein chemisch afval
Overtollige medicijnen, verfresten, lege
batterijen, afgewerkte motorolie, foto
chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, accu’s
en dergelijke zijn schadelijk voor het milieu.
Daarom wordt dit als klein chemisch afval ook
apart ingezameld. U kunt dit bewaren in de
chemobox en één keer in het kwartaal inleveren
bij de chemokar. Ook kunt u klein chemisch
afval brengen naar de gemeentewerf.

Koel- en vrieskasten
Koel- en vrieskasten kunt u bij aanschaf van
nieuwe apparatuur inleveren bij de leverancier
van uw nieuwe apparaat. U kunt deze appara
tuur ook inleveren op de gemeentewerf.
De gemeente kan deze aparte categorie huisvuil
ook bij u ophalen. Dit gebeurt op de vrijdag
uitsluitend na telefonische afspraak.

IJzer, huishoudelijke apparaten, wasmachine,
was/droger, huisraad, speelgoed (defect geen
bezwaar) en keramiek vormen een aparte
categorie huisvuil. Dit wordt gratis ingezameld
door de stichting Kringloop Langedijk.
Stichting Kringloop is gevestigd op de
Mossel 10/12 in Noord-Scharwoude.

Oud papier

Autobanden kunt u inleveren bij aankoop van
nieuwe banden en eventueel bij garagebedrijven
tegen betaling. Autobanden zonder velg kunt u
gratis op de gemeentewerf afleveren, per dag vier
autobanden. Overige banden, zoals motor- of
tractorbanden, kunt u niet bij de gemeentewerf
inleveren.

U kunt oud pappier afgeven bij de gemeente
werf. Daarnaast halen stichting Kringloop
Langedijk en diverse verenigingen en scholen
oud papier. Hiervoor krijgen ze van de gemeente
een vergoeding.

Frituurvet of frituurolie kunt u inleveren op
de gemeentewerf.

Glas
U kunt uw glas mét restjes en mét deksel in
de daarvoor bestemde glasbakken gooien.
U hoeft ze niet schoon te maken als ze maar
leeg zijn. Glascontainers vindt u bij alle
supermarkten in Langedijk. Kijk voor meer
informatie op www.glasscheiden.nl.

Puin, bouw- en sloopafval
Onder bouw- en sloopafval wordt onder andere
verstaan: kozijnen, deuren, aanrechtbladen en

Rolemmer met grijs deksel
In de rolemmer met grijs deksel doet u al
het overige huishoudelijke afval dat u niet
op een andere manier kunt scheiden.

Grof vuil
Grof vuil zijn vaste afvalstoffen afkomstig
uit uw huis, die vanwege hun gewicht en/of
afmetingen niet in een rolemmer kunnen
worden aangeboden (bijvoorbeeld matrassen
en vloerbedekking). Grof vuil wordt om de
week op vrijdag opgehaald. U kunt grof
vuil aanmelden via de website of via het
Klantcontactcentrum.

Kringloop

Autobanden

Frituurvet

Plastic: Flessen van frisdrank, water, melk,
azijn etc., knijpflessen van sauzen, olie, etc.,
Flacons van wasmiddelen/shampoo/zeep,
bekers van yoghurt/vla/ijs, bakjes van patat/
salade/groente/fruit, kuipjes van boter/saus/
smeerkaas, verpakkingen van kaas/vlees/vis,
verpakkingen van tandenborstel/schroefjes/
speelgoed etc., tubes van gel/bodylotion/
tandpasta, folies van tijdschriften/reclamefolders,
plastic tasjes, plastic zakjes, plantenpotjes,
zakken van pasta/rijst/snoepgoed etc.
Blik: Drankblikjes, bierdopjes, stalen
siroopflessen, conservenblikken, aluminium
schalen en folie, waxinelichtcupjes.
Pak (leeg, platgevouwen met gesloten dop):
Pakken van vruchtensappen, water, wijn, melk,
vla, yoghurt, soep en saus.

Plastic, blik en pak
In de laagbouw wordt plastic, blik en lege
pakken in 2017 niet meer via de plastic zakken
maar via de rolemmer met oranje deksel
opgehaald. U kunt dit afval ook zelf naar
de gemeentewerf brengen.

Textiel
Kleding, gordijnen en schoenen kunt u gratis in
leveren in de textielcontainer op de gemeentewerf.

Chemisch afval
Chemisch afval wordt eens per kwartaal
opgehaald op een woensdag.

Klantcontactcentrum
Voor meer informatie, vragen of klachten
over de inzameling van uw afval kunt u
contact opnemen met het
Klantcontactcentrum (KCC),
telefonisch: 0226 - 33 44 33,
via WhatsApp: 06 - 5782 4644.
Bereikbaar maandag t/m donderdag
8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.00 uur.
Hier kunt u terecht voor informatie, klachten,
meldingen, melden van grof huisvuil, aanvra
gen/omruilen rolemmers, klein chemisch afval,
rioolverstoppingen, ongedierte/kadavers,
milieubeheer en stankoverlast. Indien u
problemen heeft met uw riool kunt u hier
ook de locatie van uw rioolputje opvragen.
Direct online regelen?
Ga naar www.gemeentelangedijk.nl.

Tuinafval
Tuinafval dat niet in de groene rolemmer past,
kunt u gratis naar de gemeentewerf brengen.
Per dag per huishouden maximaal 0,5 m³.

Afvalscheidingswijzer
Twijfelt u over welk afval in welke rolemmer kan?
Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl
(van Milieu Centraal).
U kunt daar ook een app downladen.

