SAMEN HALEN WE ALLES ERUIT
Wat hoort in de grijze container?

Andere afvalsoorten: apart inleveren

PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit, luiers, stofzuigerzakken, as van
de open haard, etc.

Glazen, potten en flessen (productverpakkingen),
eventueel ongewassen met dop/deksel horen in de
glasbak.

Plastic hoesjes om tijdschriften, vervuilde pizza- of
gebaksdozen.

Schoon en droog papier/karton, eventueel met plakband,
nietjes en/of vensters. Deze horen in de papierbak en worden
speciaal ingezameld. Zie inzameldata op de voorzijde.

Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen,
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt dan
regulier glas en verstoren het recyclingproces van het
overige glas uit de glasbak.
Nat of sterk vervuild textiel (bijvoorbeeld met verf).

Wat hoort in de groene container?
Organisch keukenafval zoals eierschalen, koffie(pads),
theezakjes, etensresten (gekookt, gebakken of rauw).
Tuinafval. Kattengrit met milieukeur. Biologisch afbreekbare
zakjes met kiemplantlogo. Mest van knaagdieren.

Bereikbaarheid
Heeft u vragen over het inzamelen van afval? Of wilt u grof huishoudelijk
of tuinafval aanmelden? Bel Omrin
Telefoon:
0900 - 210 0 215
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 17.00 uur
Website:
www.omrin.nl
Email:
syp@omrin.nl
Heeft u een nieuwe container nodig? Neem contact op met de gemeente
Appingedam
Telefoon:
14 0596
Maandag t/m vrijdag:
08.30 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Website:
www.appingedam.nl/meldpunt
Hergebruik Plus
Energieweg 7 in Appingedam
Telefoon:
(0596) 620 638
Maandag t/m vrijdag:
08.00-12.30 uur
13.00-16.00 uur
Voor de innameloods en het kringloopwarenhuis gelden andere tijden
(zie www.hergebruikplus.nl)
Afvalverwerkingsstation Kloosterlaan
Warvenweg 15 in Delfzijl/Farmsum
Telefoon:
(0596) 610 120
Dinsdag t/m vrijdag:
07.30-12.00 uur
12.30-16.00 uur
zaterdag
09.00-12.00 uur
Stadswerf/kca-depot
Dijkhuizenweg 28 in Appingedam
Telefoon:
(0596) 691 167
Maandag t/m vrijdag:
8.00-15.30 uur

Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, tassen,
riemen, gordijnen, dekbedden, dekens, knuffels, etc. Deze
horen in de textielbak of worden speciaal ingezameld.

Batterijen, verf, medicijnen, verlichting, etc. Deze levert
u in op de Stadswerf/kca-depot. Zie inzameldata op de
voorzijde.
Snoeiafval en takken worden 2 keer per jaar ingezameld.
U kunt dit 2 werkdagen van tevoren aanmelden bij de
klantenservice van Omrin, of via de website www.omrin.nl
Grof huishoudelijk afval (geen apparaten of herbruikbare
spullen) wordt om de 2 weken ingezameld. Aanmelden
grof vuil kan 2 werkdagen van tevoren bij de klantenservice van Omrin, of via de website.
Bouw- en sloopmateriaal zoals: hout, puin, gips, dakleer,
vensterglas etc. (ook kleine hoeveelheden). Deze levert u in
op het Afvalverwerkingsstation.
Wilt u asbest(-gelijkend materiaal) verwijderen dan bent u
verplicht contact op te nemen met de gemeente voordat u
begint. Kijk op www.omgevingsvergunning.nl en check of
u kunt volstaan met een sloopmelding of dat u een
omgevingsvergunning moet aanvragen.
Wit- en bruingoed zoals: koelkasten, diepvriezers, was- en
droogapparatuur, tv’s, computers, elektrisch gereedschap
en elektrische huishoudelijke apparaten, ook als ze niet
meer geschikt zijn voor hergebruik, worden kosteloos bij
u opgehaald door Hergebruik Plus. U kunt deze goederen
ook zelf naar de innameloods brengen.
Vetten en oliën: afgekoeld frituurvet/olie kunt u in een
oude plastic fles inleveren onder andere bij het kca-depot
op de Stadswerf, bij Jumbo aan het Harddraversplein
of bij Coop aan de Ossedrift. Meer inleverpunten zijn te
vinden op de website www.appingedam.nl/afval.

Extra informatie
De grijze en groene containers moeten vóór 7.30 uur aan de weg staan.
Milieupas
Voor het gebruik van de (semi-)ondergrondse voorzieningen heeft u
een containerpas nodig. Voor het gebruik van het afvalverwerkingsstation heeft u een milieupas nodig. Beide passen kunt u aanvragen bij de
gemeente.
Tarieven Afvalverwerkingsstation
Grof vuil kan 3 keer gratis gebracht worden.
Kofferbak:
Bestelbus of aanhanger 2 wielen:
Aanhanger meer dan 2 wielen:

Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend.
Zie voor de actuele informatie op www.omrin.nl

€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00

Op het afvalverwerkingsstation kunt u alleen
met pinpas betalen.

