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

Wat hoort in de (grijze) Sortibak?
PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit (ook met milieukeur), luiers,
stofzuigerzakken, as van de open haard, etc.
Plastic hoesjes om tijdschriften, vervuilde pizza- of
gebaksdozen.
Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen,
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt en
verstoren het recyclingproces en horen daarom niet in de
glasbak.

Andere afvalsoorten: apart inleveren
Glazen potten en flessen (productverpakkingen,
eventueel met etensresten en/of dop/deksel) horen in de
glascontainer.

Schoon en droog papier/karton, eventueel met plakband,
nietjes en/of vensters. Oud papier wordt apart ingezameld
door scholen, verenigingen en kerken.

Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, tassen,
riemen, gordijnen, dekbedden, dekens, knuffels, etc.
Deze horen in de textielcontainer of worden speciaal
ingezameld. Zie inzameldata op de voorzijde.
Elektrische apparaten en KCA zoals batterijen, verf,
medicijnen en spaarlampen kunt u bij de milieustraat
inleveren. Voor KCA: zie inleverdata op de voorzijde.
Hout, puin, gips, dakleer, vensterglas etc. ook kleine
hoeveelheden. Deze levert u in op de milieustraat.

Vervuild textiel (bijvoorbeeld met verf of olie).

Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor
de actuele informatie op www.t-diel.nl

Wilt u zelf afval wegbrengen
Milieustraat
U kunt uw afval gratis inleveren wanneer u alle stromen gescheiden en
duidelijk per afvalsoort brengt. Brengt u het afval ongesorteerd dan zijn
hieraan kosten verbonden. Dit tarief verschilt per voertuig waarmee u het
afval brengt. (auto of kleiner vervoer € 5,-aanhanger enkelasser € 12,aanhanger tandemasser € 35,-)
Composteerterrein
Groenafval en grond kunt u gratis naar het composteerterrein brengen.
Voor grond geldt een maximum inbreng van 1 m3.
KCA
KCA kunt u gratis naar de milieustraat brengen. Op woensdag is de
KCA auto aanwezig. Muv woensdag 18 maart, 20 mei, 16 september,
16 december In deze weken is de KCA auto aanwezig op zaterdag
21 maart, 23 mei, 19 september, 19 december

Tarieven halen per rit
Takken & snoeiafval
Aanmelden kan via www.t-diel.nl of telefonisch: 14 0511.
Takken en snoeiafval (t/m 2 m3)
€ 17,50
(frequentie: 1x per week)
€ 7,25 extra voor elke volgende m3

Verandering inzamelmogelijkheden afval vanaf 1 januari
Als we ons afval beter scheiden, voorkomen we dat er onnodig
restafval wordt verbrand en kunnen we waardevolle grondstoffen
opnieuw gebruiken. Om uw huishoudelijke afval zoveel mogelijk
opnieuw te gebruiken verandert vanaf 1 januari de inzameling van uw
afval. Wat gaat er veranderen? Vanaf begin 2020 zijn de milieustraat en
het composteerterrein vaker open. Verder plaatsen we komend jaar op
verschillende plekken in onze gemeente extra ondergrondse containers
waar u glas en textiel in kun leveren. Vanaf 2021 komen we vaker langs
om uw biobak te legen en legen wij uw sortibak eens per drie weken.
Wilt u meer weten over de inzamelmogelijkheden in onze gemeente?
Kijk op www.t-diel.nl/afval.

samen halen we alles eruit

Wilt u asbest(gelijkend materiaal) verwijderen kijk dan
voor u begint op www.t-diel.nl/asbestinfo.

Handige informatie
U kunt de gemeente op telefoonnummer 14
kengetal nodig).
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 16.30 uur

0511 bereiken (geen

Openingstijden Milieustraat & composteerterrein
Maandag
gesloten
Dinsdag t/m zaterdag
8.30 - 16.30 uur
Milieustraat
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 10, 9251 GA in Burgum
Composteerterrein
Solcamastraat 24b, 9262 ND in Sumar
Andere belangrijke informatie
De Bio- en Sortibak moeten ‘s ochtends voor 7.00 uur aan de weg staan en
dezelfde dag weer worden weggehaald. Vermissing van of problemen met
uw Bio- of Sortibak kunt u melden via www.t-diel.nl of telefonisch: 14 0511.

Wilt u meer weten?
Afvalapp
Maak dan gebruik van de gratis Omrin afvalapp
(geschikt voor Android, iOS en Windows, te downloaden via de store en www.omrin.nl). Met deze handige
afvalapp krijgt u van te voren een melding welke bak,
wanneer wordt geleegd. Op onze website (www.t-diel.nl)
en de website van Omrin (www.omrin.nl) vindt u meer
informatie.
Contactpersoon Oud papier
De naam en het telefoonnummer van de contactpersoon voor oud papier
is terug te vinden in de afvalapp en op de website van de gemeente.
Wat hoort in welke afvalbak?
Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl (ook te downloaden voor
Android en iOS).

