Route 13

Meliskerke
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Route 13
Meliskerke inclusief buitengebied met uitzondering van Blauwpoortseweg, Jan Geertsesweg, Kaasboerweg,
Krommenhoekseweg, Kruisweg, Mariekerke, Mariekerkseweg 14 t/m 20 (even) en 17 t/m 27 (oneven), Meliskerkseweg 2 en 4,
Poppendamseweg en Rapenburgseweg 9, 20 en 22.

Openingstijden gemeentehuis:
Maandag t/m woensdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
U kunt ook op afspraak terecht vanaf 8.00 uur. Afspraak maken kan via (0118) 555444 of via www.veere.nl

Afval op laten halen, klachten of vragen? Bel (0118) 555444 of ga naar www.veere.nl
Afvalkalender digitaal? Download dan nu de Veere app op je smartphone voor IOS of Android.

Afval: hoe en wat
RESTAFVAL
Het restafval is het huishoudelijk afval dat niet op een andere manier
wordt ingezameld. Dit afval wordt verbrand.
M inicontainer
Het restafval kunt u aanbieden in de minicontainer met het grijze
deksel. Deze container wordt eenmaal per twee weken geleegd.
De ophaaldata staan op de kalender.
De containers worden geleegd door een wagen met een grijparm aan
de zijkant. De chauffeur moet daarvoor naast de container rijden.
Wat vragen wij van u?
▪ zet uw container neer met de handgrepen van de weg af
▪ zet de containers( aan één kant van de straat/weg) naast elkaar
▪ zet de container op de plek waar een afbeelding is geverfd, of de
door de inzamelaar aangegeven plaats
▪ het deksel moet dicht zijn
▪ uw container mag niet zwaarder zijn dan 75 kilo
▪ stamp het afval niet te vast
▪ zet uw container op de inzameldag buiten vanaf 06.00 uur, maar
vóór 07.30
verzam elcontainer
De (ondergrondse) verzamelcontainers zijn alleen te gebruiken met
een gemeentepas. De container wordt geleegd afhankelijk van het
aantal adressen. Is de container eerder vol? ' (0118) 555444 (let op:
vrijdagmiddag zijn we gesloten).
GFT
GROENTE-, FRUIT-, EN TUINAFVAL (GFT)
Het GFT kan worden aangeboden in de minicontainer met het groene
deksel. Deze container wordt eenmaal per twee weken geleegd. Voor
het aanbieden van deze container zie Restafval.
De ophaaldata staan op de kalender.
De
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volgende afvalproducten mogen in de GFT-bak
schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
resten van gekookt eten
vleesresten en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
pindaresten en notendoppen en eierschalen
plantaardige olie en gestold vet
theezakjes en filters met koffiedik
brood en kaaskorsten (zonder plastic)
onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
snijbloemen en kamerplanten
mest van kleine huisdieren met stro

GROF HUISHOUDELIJK REST- EN TUINAFVAL
Dit is afval dat te groot of te zwaar is voor de minicontainer. U kunt dit
naar de milieustraat brengen of gratis laten ophalen. Er is een aparte
ophaalroute voor dit afval. De inzameldata staan op de kalender. Laat
u het ophalen? Eén werkdag van tevoren aanmelden, via ' (0118)
555444 (vóór 16.00) of via www.veere.nl (vóór 12.00 uur). Geef
precies door waar het om gaat.
Restafval: hoe en wat niet?
• Het afval (behalve meubels) mag niet groter zijn dan
60x60x120 cm. Kleinere stukken
aanbieden in handzame
bundels of pakketten van maximaal 25 kg
• maximaal 1 m³ per inzamelronde
• Niet: bouw- en sloopafval, stenen, grond, zand, glas, klein
chemisch afval, asbest, drukhouders, bielzen, boomstammen en
autobanden
• Niet: elektrische apparaten. De Stichting Kringloopcentrum
Zeeland (zie “wit- en bruingoed”) haalt ze op of breng het zelf
naar de milieustraat
Tuinafval: hoe en wat niet?
• Het mag niet groter zijn dan 60x60x120 cm. Kleinere stukken
aanbieden in bundels van maximaal 25 kg
• maximaal 1 m³ per inzamelronde
• Niet: boomstammen en stronken zwaarder dan 25 kg
• Niet: tuinafval dat is verpakt in papieren of plastic zakken
MILIEUSTRAAT
De milieustraat ligt op het bedrijventerrein de Zompe 5 (aan de
Hondegemsweg) in Serooskerke. Op werkdagen geopend van 10.00
tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 15.00
uur. Vragen? Neem contact op met de gemeente ' (0118) 555444 of
met de Zeeuwse Reinigingdienst ' 0900-4433333 of kijk op
www.zrd.nl.

W at
•
•
•

•

kan en wat niet?
De milieustraat is voor alle inwoners van Walcheren
Particulieren mogen maximaal 2 m³ per dag aanbieden
Op de milieustraat kunt u de volgende afvalstromen afgeven:
grof huishoudelijk restafval; tuinafval; kleine hoeveelheden
bouw- en sloopafval, puin en grond, asbest, gipsplaten; wit- en
bruingoed; glas, oud papier, kunststofverpakkingen, frituurvet;
klein chemisch afval; dode dieren; hout en metalen
Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd

W IT- EN BRUINGOED
Alle oude spullen met een stekker of batterij moet een winkel
terugnemen als u daar er nieuw apparaat koopt: koelkasten,
televisies, radio’s, com puters, wasm achines, wasdrogers,
vaatwassers etc.. De Stichting Kringloopcentrum Zeeland haalt ze
ook (namens ons) bij u op. Meldt dat één werkdag van tevoren
' via (0118) 555444 (let op: vrijdagmiddag zijn we gesloten) of via
email cpb@veere.nl. De inzameldata staan op de kalender.
Het kan ook rechtstreeks op afspraak met de Kringloop Zeeland via '
(0118) 595520 of info@kringloopzeeland.nl. of breng het naar de
milieustraat.
KRINGLOOP GOEDEREN
Overbodige spullen kunnen vaak goed hergebruikt worden.
Hergebruik is duurzaam en u maakt er anderen blij mee. U kunt
uw gebruikte of nieuwe spullen inleveren of op afroep laten halen
door de Kringloop Zeeland.
Inleveren kan aan de achterzijde van het gebouw op:
• maandag en vrijdag
12.30 – 16.30 uur
• dinsdag t/m donderdag
10.00 – 16.30 uur
• zaterdag
10.00 – 16.00 uur
Adres: de Zompe 3 Serooskerke (naast de milieustraat).
' via (0118) 595520 of info@kringloopzeeland.nl.
GLAS
Glas hoort in de glasbak. Elke kern heeft één of meerdere
(ondergrondse) glasbakken.
• Het glas moet op kleur worden gescheiden: wit (ongekleurd) en
bont
• Gooi na 22.00 uur geen glas meer in de glasbak om
geluidsoverlast te voorkomen
• Gooi geen hittebestendig glas (koffiepotten, ovenschalen en
dergelijke) in de glasbak
• Vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte ruit) kunt u op de
milieustraat kwijt
Meer weten? ' (0118) 555444 of kijk op www.duurzaamglas.nl
Locatie container: Burgemeester Adelaarstraat.
KUNSTSTOF VERPAKKINGEN EN DRANKENKARTONS
Plastic verpakkingen zoals flessen, tubes, plastic zakken,
bakjes en boterkuipjes kunt u in een (plastic zak) in de
ondergrondse containers kwijt. Op een duurzam e manier is dit
plastic de grondstof voor nieuwe plastic verpakkingen maar zit ook
in nieuwe vloerbedekking, tennisballen, automaterialen, golfballen
en fleecekleding.
Vanaf 1 januari worden ook de drankenkartons apart ingezameld. U
kunt deze samen met de plastic verpakkingen aanbieden in de
daarvoor bestemde containers
Vouw het pak plat en doe de dop er weer terug op, zodat er geen
restjes meer uit komen.
Meer weten? ' (0118) 555444 of kijk voor kunststof verpakkingen op
www.nedvang.nl. en voor drankkartons op www.hedra.nl
Locatie container: Burgemeester Adelaarstraat.
OUD PAPIER
Dit afval opgebonden aanleveren. Hier hoort geen plastic tussen te
zitten. Oud papier wordt ingezameld door:

Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Meliskerke.
Contactpersoon: J.J. Maljaars ' 562355, b.g.g. P.J. Wisse ' 562564.
Brenglocatie: Bedrijventerrein Rapenburgweg. U kunt de sleutel van
de brengvoorziening ophalen bij autobedrijf Francke. Huis-aanhuisinzameling elke 1e zaterdag v.d. maand incl. buitengebied op
afroep.
P.K.N. gemeente Biggekerke/Meliskerke. Contactpersoon: P.
Schreijenberg ' 551929.

