Welkom bij de Milieustraat!
Fijn dat u uw afval gescheiden inlevert bij de Milieustraat. Daardoor kan uw afval
worden gerecycled en hergebruikt als grondstof.
Om u te helpen bij het scheiden van uw afval, kunt u 24x per jaar uw afval gratis naar de
Milieustraat brengen. Vergeet uw afvalpas niet!
Afval inleveren is gratis met uitzondering van:
• Huishoudelijk restafval: € 10,00 per zak
Om ons afvalinzamelsysteem voor iedereen eerlijk te houden, kunt u alleen tegen betaling
uw huishoudelijk restafval inleveren.
• Bouw- en sloopafval: € 10,00 per 1⁄4 m3
Bouw- en sloopafval is afkomstig van het bouwen, renoveren, verbouwen en slopen van
gebouwen en constructies. Alle materialen die ‘aard- en/of nagelvast’ aan een bouwwerk zijn,
worden of waren gemonteerd en verhardingsmaterialen (bestrating), inclusief ongebruikte
bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen. Voor een overzicht wat valt onder bouw- en
sloopafval zie www.woerden.nl
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s noei- en tuinafval
klein chemisch afval
glas
papier en karton
kunststof verpakkingen
hard plastic (zoals bijv.
tuinstoelen)
• meubels
• donzen dekbedden

• t extiel
•b
 ouw- en sloopafval
(€ 10,00 per ¼ m3)
zie overzicht op woerden.nl
• grond
• asbest en asbesthoudend
afval (tot 35m3), verpakt in
speciaal plastic dat op de
Milieustraat verkrijgbaar is

OPENINGSTIJDEN
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:

gesloten
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
08:00 – 16:00
gesloten

uur
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uur
uur
uur

• ijzer en andere metalen
(bijvoorbeeld koper, lood,
zink, brons en messing)
• autobanden zonder velg
• elektrische apparaten
• matrassen
• gasflessen
• piepschuim
• brandblussers

weet u dat ...

u tegen betaling thuis grofvuil
kan laten ophalen na het maken
van een telefonische afspraak
(via 14 0348)?
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ONZE HUISREGELS
Om het wegbrengen van uw afval zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen,
vragen wij uw aandacht voor onze huisregels:
• Alleen toegankelijk voor inwoners van gemeente Woerden met een afvalpas
• Alleen voor particulieren
• Betalen kan alleen per PIN
• Betreden op eigen risico
• Bied uw afval zo veel mogelijk voorgesorteerd aan, dit beperkt wachttijden
• Bouw- en sloopafval kost € 10,00 per ¼ m3. Op www.woerden.nl leest u wat
bouw- en sloopafval is.
• Gevallen afval graag zelf even opruimen
• Gooi zelf uw afval in de juiste containers (bij twijfel helpen de medewerkers u graag)
• Houd rekening met andere bezoekers: rij stapvoets
• Huishoudelijk restafval kan alleen ingeleverd worden tegen betaling (€ 10,00 per zak)
• Laat in verband met veiligheid kinderen onder de 12 jaar in de auto
• Medewerkers kunnen vragen naar uw legitimatie
• Op het hele terrein geldt eenrichtingsverkeer
• Parkeer uw auto in de rijrichting
• U mag andermans ingeleverde afval niet meenemen
• Volg de aanwijzingen op van onze opgeleide medewerkers, zij mogen u anders vragen het
terrein te verlaten
Meer informatie: www.woerden.nl. Of stel uw vraag aan de medewerkers van de Milieustraat.
Milieustraat Woerden, Pijpenmakersweg 4, 3449 JE Woerden

