AFVAL/GRONDSTOFFENWIJZER GEMEENTE STEENBERGEN
Soorten afval
In deze afval c.q. grondstoffenwijzer wordt weergegeven waar u met
uw huishoudelijk afval naar toe kunt. Uw huishoudelijk afval bestaat
voor het grootste gedeelte uit grondstoffen, stromen die hergebruikt
kunnen worden voor nieuwe producten. Daarom verzoeken wij u om
het afval goed te scheiden zodat deze waardevolle grondstoffen niet
meer onnodig worden verbrand maar optimaal kunnen worden benut.
OMGEKEERD INZAMELEN
Wij vragen uw speciale aandacht voor de nieuwe wijze van inzamelen, het zogenaamde
Omgekeerd Inzamelen. Dit gaat in de loop van 2018 plaatsvinden: Houd uw brievenbus
in de gaten, want wij informeren u regelmatig over de uitvoering.
Waarom Omgekeerd Inzamelen?
Wij produceren nog veel te veel restafval; 227 kg per inwoner/jaar. De ambitie is om in
2020 naar 100 kg/inwoner per jaar te gaan. Ons restafval, dat verbrand wordt, bestaat
nog uit heel veel waardevolle grondstoffen die kunnen worden benut voor nieuwe
producten.
Totdat we gaan starten met Omgekeerd Inzamelen geldt nog onderstaande informatie.
De voorzieningen die wij u bieden zijn uitsluitend bedoeld voor particuliere
huishoudens.

Groente-, fruit-, en tuinafval en restafval (GFT+RST) in minicontainers
In de gemeente Steenbergen wordt het huishoudelijk afval wekelijks alternerend
(iedere afvalsoort om de 2 weken) ingezameld in minicontainers. Het afval moet
gescheiden worden in restafval en gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval).
De minicontainer dient op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straatkant op de
verzamelplaats (witte stip of witte container aanduiding) te staan, met gesloten
deksel en met de wielen aan de weg. Na lediging dient u uw container zo spoedig
mogelijk binnen te halen. Uiterlijk voor 19.00 uur dient de minicontainer op uw
eigen terrein te staan.
Houd de scheidingsregels goed in acht. Gft-afval in de groene container en het restafval in de grijze
container. De overige grondstofstromen zoals kleding, glas, oud papier/karton, plastic
verpakkingsafval/drankenkartons etc. mogen niet in de gft of restafvalcontainer. Deze stromen worden
hergebruikt en dienen apart aangeboden te worden in de daarvoor bestemde voorzieningen of op de
Milieustraat. Het is ten strengste verboden giftige, explosieve, agressieve of stankverwekkende
stoffen, kadavers en slachtafval in de minicontainers aan te bieden. Gooi geen heet afval in de
minicontainer. Er mag maximaal 70 kg afval in de minicontainer. Druk tuinafval, zoals takken, niet te
vast aan in verband met vastklemmen. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de verstrekte
minicontainers. Eventuele diefstal of schade aan de container wordt op u verhaald. Indien uw
minicontainer kapot is kunt u dit doorgeven aan de gemeente, tel. nr.14 0167. Uw minicontainer zal
dan op een nader af te spreken datum worden gerepareerd. Bij normale slijtage zullen hiervoor geen
kosten in rekening gebracht worden. Bij diefstal dient u (digitaal) aangifte te doen bij de politie. Met
deze aangifte kunt u een andere minicontainer krijgen bij de gemeente.
Wilt u een container met een andere inhoud dan is dat mogelijk. Voor de omwisselingen wordt € 25,-in rekening gebracht. Nieuwe inwoners kunnen binnen vier weken na inschrijving aangeven of zij
minicontainers met een andere inhoud wensen dan de exemplaren die bij de woning staan. Deze
omwisselingen zijn dan gratis.

Verzamelcontainers Groente-, fruit-, en tuinafval en restafval (GFT+RST)
Op verschillende locaties zijn ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers
geplaatst. Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor de bewoners die op deze
inzamelmethode zijn aangesloten. Plaats geen afval naast de container en sluit het
deksel na gebruik. Houd svp de omgeving naast de verzamelcontainers schoon!
Bent u uw pasje of sleutel van de verzamelcontainer kwijt? Voor € 10,-- kunt u een
nieuw pasje of sleutel krijgen. U dient bij diefstal (digitaal) aangifte te doen bij de
politie. Bij beschadiging van het pasje of de sleutel kunt u contact opnemen met tel. nr: 14 0167.

Grof tuinafval (GTA)
Het grof tuinafval is groen afval dat niet in de gft container past. Het grof tuinafval
wordt twee keer per jaar gratis huis aan huis ingezameld op de derde woensdag
in de maanden april en oktober. U dient het grof tuinafval aan te melden via
publiekszaken, tel. nr 14 0167, uiterlijk vóór 12.00 uur op de dinsdag voorafgaande
aan de derde woensdag in april en oktober. U kunt het grof tuinafval vóór 07:30 uur
op de inzameldag aanbieden in gebundelde pakketten van maximaal 1,5 meter lang
en maximaal 25 kg zwaar. De stamdikte mag maximaal 10 cm bedragen. Dikkere
stammen, takken, stobben en klein groenafval (in plastic zakken)
worden niet meegenomen. U kunt het grof tuinafval ook gratis inleveren op de milieustraat.

Grof huishoudelijk afval (GHA)
Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat gezien de afmetingen niet in
restafval container of verzamelcontainer past. Grof huishoudelijk afval is
bijvoorbeeld niet herbruikbaar meubilair, matrassen, vloerbedekking, etc.
Geen grofvuil: Elektrische apparaten, wit- en bruingoed, zoals wasmachines,
televisie, video- en computerapparatuur, etc. en bruikbare meubelen worden niet
verstaan onder grof huishoudelijk afval. Dit afval kan gratis aan huis worden
opgehaald door De Kringloper, aanmelden: tel. nr. (0165) 521188 (zie ook
onderwerp ‘Herbruikbaar huisraad’). Tevens kan dit afval gratis worden afgegeven op de milieustraat.
Ook puin is geen grof huishoudelijk afval; dit kunt u tegen betaling afvoeren bij de milieustraat,
3
maximaal ½ m per week (zie verder bij onderwerp ‘Milieustraat’).
Het grofvuil wordt tegen betaling opgehaald. Dit gebeurt door middel van big bags. Een big bag met
3
3
een inhoud van 1m kost € 30,--, een big bag met een inhoud van 2m kost € 45,--. De big bags kunt u
tegen contante betaling afhalen op de gemeentewerf, adres: Van Andelstraat 8 te Steenbergen.
Openingstijden gemeentewerf: maandag t/m donderdag van 08:30-12:00 en van 13:00-16.00 uur, op
vrijdag van 08:30–11:30 uur.
Aanbieden big bags:
Bij het afhalen van de big bag wordt met u een dag afgesproken wanneer de big bag opgehaald wordt.
Tussen het kopen van de big bag en het aan huis ophalen ervan kan een langere periode zitten.
3
U dient de big bag van 1 m gesloten op eigen terrein aan te bieden, indien dit niet mogelijk is wordt
3
samen met de beheerder een plaats afgesproken. De 2 m big bags zijn uitsluitend bedoeld voor
bankstellen, kasten en stoelen.
Big bags die niet bij de gemeente zijn aangeschaft worden niet meegenomen. Dit geldt ook voor de
artikelen die naast de big bags worden geplaatst. In de big bags mag geen grond en puin zitten.
U kunt het grof huishoudelijk afval ook gratis inleveren op de milieustraat. Op de milieustraat wordt het
grofvuil aan de bron gescheiden.

Textiel en Schoeisel (TEX)
Gebruikte kleding, textiel (lappen groter dan 25 x 25 cm) en schoenen
(samengebonden per paar) kunt u deponeren in de kledingcontainers. Deze
materialen worden opgehaald door de Kringloper en worden veelal hergebruikt.
De spullen dienen goed verpakt te zijn. U kunt textiel en schoeisel ook gratis
inleveren op de milieustraat. Vuile poetsdoeken horen niet in de kleding container
maar bij het restafval. Een aantal keer per jaar vindt een huis aan huis inzameling
plaats door charitatieve instellingen.

Locaties containers inzameling textiel
Dinteloord

Prinses Irenestraat
Zuideinde
Molenstraat
Nieuw-Vossemeersedijk
Havenpad (zijkant Albert Heijn)
Noorddonk
Oudlandsestraat (zijkant Jumbo)
Van Andelstraat 6 (Milieustraat)

Kruisland
Nieuw-Vossemeer
Steenbergen

Welberg

Kapelaan Kockstraat

Oud papier en karton (OPK)
Hergebruik van OPK spaart het milieu en bespaart ook op de verwerkingskosten.
OPK brengt namelijk geld op. Het is dus van belang om dit materiaal apart te
houden en niet bij het restafval te doen. Alle laagbouwhuishoudens voorzien van
een papiercontainer aan huis. De verenigingen helpen mee met de inzameling
zodat zij hun inkomsten kunnen behouden.
Voor hoogbouw en aansluitingen die geen plaats hebben voor een container aan
huis zijn ondergrondse en bovengrondse OPK verzamelcontainers geplaatst.
Plaats svp geen OPK naast de containers.
U kunt tevens uw oud papier en karton kwijt op de milieustraat.
Indien u van mening bent dat u teveel papier, zoals reclamefolders e.d., in uw brievenbus krijgt, dan kunt
u op het gemeentehuis een nee/nee of nee/ja sticker halen.
Scheidingsregels oud papier en karton voor huishoudens
WEL












Kranten
Tijdschriften en boeken
Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)
Telefoongidsen, Gouden Gids etc.
Schrijfpapier en tekenpapier
Computerprints, fax- en kopieerpapier
Enveloppen
Papiersnippers
Cadeaupapier en papieren zakken
Eierdozen en eierrekjes
Kartonnen en papieren verpakkingen (bijv.
dozen/doosjes van audio, hagelslag, pasta’s,
sigaretten, koekjes, wasmiddelpoeder en
papieren draagtassen)
En vooral schoon en droog!

NIET








In plastic verpakt
Geplastificeerd papier
Ordners en ringbanden (met metalen klem
en/of plastic kaft)
Vloeistofdichte verpakkingen (zuivel en
vloeibare wasmiddelen)
Sanitair papier (zakdoekjes, luiers,
toiletpapier)
Behang en vinyl
Doorslagpapier (carbonpapier)
Foto’s
Piepschuim
Plastics (draagtassen, hoezen, zakjes,
zichtmappen)
Verontreinigde papieren (b.v. papier tussen
vleeswaren, koffiefilters, siliconenpapier van
etiketten en zelfklevende strips)
Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen

Aanbiedplaats papiercontainers aan huis
U kunt uw papiercontainer op dezelfde locatie aanbieden als de gft- en restafval containers. Dit met
een gesloten deksel en met de wielen aan de kant van de weg.
Attentie! In het buitengebied dienen de papiercontainers andersom te worden aangeboden.
(Dit geldt overigens niet voor de gft en restafvalcontainers.)

Uw papiercontainer moet u op de inzameldag vóór 07:30 uur buiten te zetten op de
containerverzamelplaats en op dezelfde inzameldag w eer op uw eigen terrein terug te plaatsen.
Met uitzondering van de route Welberg en De Heen; hier hoeven de papiercontainers pas voor
17:30 uur aangeboden te worden in verband met de avondroute die gereden wordt.
Hieronder volgt een overzicht wanneer u uw papiercontainer aan kunt bieden.

Inzamelgebied

Inzameldag

Steenbergen Zuid

1 zaterdag van de maand 6 jan, 3 feb., 3 mrt., 7apr., 5 mei, 2 jun., 7 jul., 4 aug.,
1 sep., 6 okt., 3 nov., 1 dec.
e
1 zaterdag
6 jan, 3 feb., 3 mrt., 7apr., 5 mei, 2 jun., 7 jul., 4 aug.,
1 sep., 6 okt., 3 nov., 1 dec.
e
3 zaterdag
20 jan., 17 feb., 17 mrt., 21 apr., 19 mei, 16 jun., 21 jul.,
18 aug., 15 sep., 20 okt., 17 nov., 15 dec.
e
2 zaterdag
13 jan., 10 feb., 10 mrt., 14 apr., 12 mei, 9 jun., 14 jul.,
11 aug., 8 sep., 13 okt., 10 nov., 8 dec.
e
3 zaterdag
20 jan., 17 feb., 17 mrt., 21 apr., 19 mei, 16 jun., 21 jul.,
18 aug., 15 sep., 20 okt., 17 nov., 15 dec.
e
4 zaterdag
27 jan., 24 feb., 24 mrt., 28 apr., 26 mei, 23 jun., 28 jul.,
25 aug., 22 sep., 27 okt., 24 nov., 22 dec.
e
8 jan*, 5 feb., 5 mrt., 9 apr.*, 7 mei, 4 jun., 2 jul., 6 aug.,
1 maandagavond
3 sep., 1 okt., 5 nov., 3 dec.
e
8 jan*, 5 feb., 5 mrt., 9 apr.*, 7 mei, 4 jun., 2 jul., 6 aug.,
1 maandagavond
3 sep., 1 okt., 5 nov., 3 dec.
e
4 donderdag
25 jan., 22 feb., 22 mrt., 26 apr., 24 mei, 28 jun., 26 jul.,
23 aug., 27 sep., 25 okt., 22 nov., 27 dec.

Steenbergen Noord
Steenbergen Centrum
Dinteloord
Kruisland
Nieuw-Vossemeer
Welberg
De Heen
Buitengebied

e

Inzameldata

*Let op: afwijkende datum

Glas
Het glas wordt gescheiden ingezameld in WIT en BONT glas. Op de containers
staat aangegeven voor welk soort glas deze bestemd is. Glas scheiden wordt nu
nog makkelijker omdat het ingeleverd mag worden met deksels en met restjes.
Laat het glas nooit achter naast of op de glasbak. Is een vulopening vol, kijk dan of
een andere vulopening van die glasbak nog ruimte heeft. Glasbak vol? Breng het
glaswerk in dat geval later opnieuw naar de glasbak of probeer een andere locatie.
Laat geen afval zoals dozen, plastic tassen e.d. achter bij de glasbak.
U kunt het glas (ook vlakglas) gratis inleveren op de milieustraat.
WEL: flessen, potten, deodorantrollers, kruidenpotjes, sambalpotjes, parfumflesjes, etc.
Kortom: ook klein glas hoort in de glasbak.
NIET:, spiegels, vlakglas, autoglas en vuurvast glas (ovenschalen), keramiek, steen en porselein
(kruiken, aardewerk, serviesgoed), plastic zakken, rietjes, ringetjes, tl-buizen, gloeilampen,
spaarlampen

Locaties glasbakken
De Heen

Dorpsweg

1 combi wit/bont

Dinteloord

Dorus Rijkerstraat

1 combi wit/bont

Prinses Irenestraat

1 wit, 1 bont

Zuideinde

1 wit, 1 bont

Kruisland

Molenstraat

1 wit, 1 bont

Nieuw-Vossemeer

Nieuw-Vossemeersedijk

1 combi wit/bont

Voorstraat

1 combi wit/bont

De Werken (Lidl)

1 ondergronds combi wit/bont

Fabrieksdijk (Albert Heijn)

2 ondergronds (1 wit, 1 bont)

Floraplein (voor- en zijkant Jumbo)

2 wit, 1 bont, 1 combi wit/bont

Noorddonk

1 wit, 1 bont

Rozemarijnstraat

1 ondergronds alles bont

Westdam (Aldi)

1 ondergronds alles bont

Van Andelstraat 6 (Milieustraat)

1 wit,1 bont, 1 vlakglas

Kapelaan Kockstraat

1 combi wit/bont

Steenbergen

Welberg

Kunststof verpakkingsafval (plastic)
Het plastic verpakkingsafval wordt apart ingezameld en wordt voor een heel groot deel
hergebruikt. Het gescheiden aanbieden van het plastic verpakkingsafval betekent
tevens een flinke afname van het volume in de restafvalcontainer. Dus minder kosten
voor de verwerking van het restafval.
Brenglocaties
U kunt het kunststof verpakkingsmateriaal deponeren in de speciaal hiervoor geplaatste containers.
Deze bovengrondse containers staan verspreid over de gehele gemeente en vallen op door de oranje
kleur. Is de vulopening vol, kijk dan of er nog ruimte is in de andere vulopening. Is de container vol,
probeer het in dat geval later opnieuw of probeer een andere locatie. U kunt het plastic afval ook gratis
inleveren op de milieustraat.
WAT WEL:
 Plastic tasjes, tassen en broodzakken
 Pasta- en rijstzakken
 Snoepzakken
 Verpakkingen van vleeswaren en kaas
 Folies om tijdschriften en reclamefolders
 Blisters voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven
 Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 Groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes, patatbakjes
 Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
 Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
 Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
 Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 Flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep
 Tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta
 Flessen voor olie en azijn
 Flessen voor frisdrank, water en zuivel
 Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
 Plantenpotten
WAT NIET:
 Verpakkingen met inhoud
 Verpakkingen van chemisch afval; make-up verpakkingen, terpentineflessen, kitkokers
 Piepschuim; fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal
 Resten papier, karton of folie; afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of
kauwgom)
 Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen; tuinstoelen, speelgoed

Drankenkartons bij kunststof verpakkingsafval
Tegenwoordig mogen ook de drankenkartons in dezelfde containers
als het kunststof verpakkingsafval. De sorteerinstallatie kan deze stromen prima
scheiden. Hierdoor kunnen nu ook de drankenkartons uit onze gemeente
worden hergebruikt.

Waarom je pak in de bak?
Drankenkartons bestaan voor het grootste gedeelte uit karton afkomstig uit
verantwoord beheerde bossen. Om het pak vloeistofdicht te maken en de inhoud te
beschermen wordt een dun laagje plastic toegevoegd. Voor lang houdbare producten
wordt dit aangevuld met een flinterdun laagje aluminium als barrière tegen licht en
lucht. Drankenkartons zijn na gebruik prima te recyclen. Hierdoor zijn minder nieuwe
grondstoffen nodig. Bovendien hou je dan thuis minder restafval over.
Meer weten over drankenkartons en de recycling? Kijk op de site: www.pakindebak.nl
Welke pakken mag je apart inzamelen?
Alle drankenkartons voor vloeibare voedingsmiddelen kun je apart inzamelen. Ook de pakken met een
aluminium laagje. Vouw het lege pak plat en doe de dop er weer terug op, zodat er geen restjes meer
uit komen en zo past er veel meer in de bak. Op steeds meer pakken komt de komende tijd het
weggooilogo te staan. Zo weet je zeker dat het pak bij de drankenkartons in de bak mag.

Locaties containers inzameling kunststof verpakkingsmateriaal en
drankenkartons!!!
De Heen
Dinteloord

Kruisland
Nieuw-Vossemeer
Steenbergen

Welberg

Dorpsweg
Dorus Rijkersstraat
Prinses Irenestraat
Wipmolen
Zuideinde
Molenstraat
Nieuw-Vossemeersedijk
Simon Luymesstraat
Burgemeester van Loonstraat, ondergronds (Lidl)
Havenpad (zijkant Albert Heijn)
Nieuwstad, ondergronds (Aldi)
Noorddonk
Oudlandsestraat (zijkant Jumbo)
Van Andelstraat 6 (Milieustraat)
Kapelaan Kockstraat

Elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed) (WEB)
Het gaat hier om alle grote en kleine elektrische apparaten met stekker of batterijen.
‘Wit- en bruingoed’ wordt gerecycled. Om dit te bekostigen betaalt u bij de aankoop
van een nieuw apparaat een ‘verwijderingsbijdrage’. Elektrische en elektronische
apparaten (bijv. koelkasten, wasmachines, tv’s enz) kunt u




na aankoop van een nieuw apparaat gratis achterlaten bij uw leverancier.
na aanmelding bij de Kringloper (tel: 0165-521188) gratis bij u aan huis laten
ophalen door de Kringloper.
gratis inleveren bij de milieustraat.

Klein Gevaarlijk afval (KGA)
Klein gevaarlijk afval hoort niet in de minicontainers, producten die onder het KGA
vallen zijn te herkennen aan het zogeheten KCA-logo. Producten die u al langer in
bezit heeft, hebben dit logo wellicht niet. Klein gevaarlijk afval kunt u wegbrengen
naar de milieustraat. U dient het klein chemisch afval persoonlijk aan te leveren in
een deugdelijke lekvrije verpakking. Zorg ervoor dat het klein chemisch afval in de
oorspronkelijke verpakking zit. Is dit niet meer mogelijk, schrijf dan duidelijk op de
verpakking wat de inhoud is.
Hieronder volgt de inzamellijst van KGA
 Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, Tl-buizen, vloeibare
gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen/insecticiden.
 Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden.
 Doe-het-zelf: verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten
zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder,
wasbenzine, kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten).
 Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur,
zoutzuur.
 Vervoer: accu’s, benzine, motorolie/afgewerkte olie/remolie, oliefilters.

Vetinzameling
U kunt uw frituurvet en resten bakolie deponeren in een speciaal daarvoor bestemde container op de
milieustraat of bij Stichting Dintelkat, ‘Rusthuis voor bejaarde katten’, Stoofdijk 16 in
Dinteloord. Graag aanbieden in een lekvrije verpakking. Door vetten ontstaan veel verstoppingen in
het riool, op deze wijze willen wij dit voorkomen. Van gebruikte (bak) olie en frituurvet wordt
biobrandstof gemaakt.

Asbest
Asbest en vooral de stofdeeltjes die vrijkomen tijdens de bewerking of
verwerking van dit product zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen kanker
veroorzaken. Voor het verwijderen van asbest is een melding sloopvoornemen
nodig. U kunt hiervoor terecht bij afdeling Publiekszaken, tel. nr. 14 0167. Na
melding krijgt u voorschriften mee hoe u het asbest kunt verwijderen en een
melding sloopvoornemen met bijbehorende stickers. Hiermee kunt u het asbest
afgeven bij de milieustraat.
Hieronder volgen enkele tips.
 Aanlevervoorwaarden: Lees voor u begint met de verwijdering de voorwaarden
aandachtig door.
 Inpakken: verpak het asbest dubbel in 0,2 mm doorzichtig plastic zodanig dat er geen
losse flappen meer zijn.
 Stickers: breng aan beide kanten de stickers die u hebt meegekregen duidelijk zichtbaar
aan op de pakketten of zakken.
 Formulier melding sloopvoornemen: Het ingevulde formulier moet u afgeven op de
milieustraat.

NT platen
Ook al is de NT golfplaat een asbestvrij product, toch dient deze voortaan dubbel ingepakt te worden
in doorzichtig plastic met een dikte van 0,2 mm. De afvalverwerker stelt deze eis omdat het vaak niet
duidelijk is of er wel of geen asbesthoudend materiaal in golfplaten zit. U hoeft echter geen
geleideformulier zoals bij het asbesthoudend materiaal bij te sluiten.

Herbruikbaar huisraad

Uw gebruikte huisraad (kringloopgoederen) dat volgens u nog in goede staat
verkeert kunt u door De Kringloper laten ophalen. Onder kringloopgoederen wordt
verstaan: alle afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen, afkomstig uit
huishoudens, die in principe voor hergebruik in aanmerking komen.
Ook het wit- en bruingoed haalt De Kringloper op.
U kunt dit rechtstreeks melden bij de Kringloper, tel. nr: (0165) 521188.
Deze artikelen kunt u ook brengen naar de milieustraat.

Milieustraat
Op de milieustraat, Van Andelstraat 6 Steenbergen, tel. nr. (0167) 543354 mogen uitsluitend
afvalstoffen worden afgegeven welke afkomstig zijn van een particulier huishouden in de gemeente
Steenbergen. De afvalstoffen moeten gescheiden aangeboden worden. Legitimatie is verplicht.
Openingstijden:
Wo: 08:30–12:30 uur en 13:00-17:30 uur;
Do: 09:30-12:30 uur en 13:00-19:00 uur;
Vr: 08:30-12:30 uur en 13:00-17:30 uur;
Za: 08:00-13:00 uur
Wat u op de milieustraat mag brengen:
3
 tot 0,5 m per week:
Bouw- en sloopafval, hier wordt onder verstaan: beton, puin, zand, bouw- en
sloopafvalhout, gipsplaten, dakbedekkingmateriaal, glaswolafval.
 Puin: Puin valt dus ook onder bouw- en sloopafval. Voor het afleveren van puin dient u te
betalen. Als u enkel puin aanlevert (dus geen ander bouw- en sloopafval) dan mag u
3
maximaal ½ m per week afleveren.
De kosten zijn als volgt:
1 emmer maximaal 10 liter
:
gratis
3
1/8 m puin (225 kg)
:
€ 4,50
3
1/4 m puin (450 kg)
:
€ 9,00
3
1/2 m puin (900 kg)
:
€ 18,00
Betaling
U kunt uitsluitend betalen via een mobiel pinautomaat. Alleen pinnen is mogelijk. Mocht het
voorkomen dat de pinautomaat buiten werking is dan worden uw naam en adresgegevens
genoteerd. Vervolgens krijgt u een rekening thuis gestuurd.
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tot 2m per week:
Papier/karton, elektrische apparaten, textiel, metalen, grof huishoudelijk afval, snoeihout
(grof tuinafval), glas, plastic verpakkingsafval, harde kunststoffen, klein chemisch afval.
Autobanden: (5 per jaar of een tractorband gebruikt als zandbak).

Matrassen en gips kunt u tegenwoordig ook apart inleveren op de milieustraat.
Gratis Compost
U kunt via de milieustraat gratis compost halen bij de verwerker van het gemeentelijk
groenafval. Van de beheerder ontvangt u een brief die u mee moet nemen.
Waar::
J. Vos Loon- en grondwerken, West Groeneweg 1, 4655 TJ De Heen
Op:
maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur en
‘s zaterdags
van 08:00 – 13:00 uur..

Tot slot
Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk om uw afval goed te scheiden. Breng het naar de
milieustraat of naar de containers in de wijken en bij de supermarkten zodat deze
afvalsoorten worden benut als grondstoffen voor nieuwe producten. Minder restafval
betekent ook minder verwerkingskosten, wat weer verrekend wordt in de afvalstoffenheffing.
Een goede scheiding van het afval is dus goed voor het milieu en voor uw portemonnee.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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