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Geen last van afval
Wij willen graag samen met u als ‘bewoners’ van recreatiegebied Oosterduinen 
zorgen voor een ‘schone omgeving’. Herhaaldelijk krijgt de gemeente 
Noordenveld te maken met illegaal bijgeplaatst of gestort (grof) huishoudelijk 
afval, zoals u op de foto’s kunt zien. Zo moet het dus niet! In deze folder willen 
wij u graag informeren hoe om te gaan met afval. 

Waar moet u uw huishoudelijk afval aanbieden?
Uw huishoudelijk afval kunt u kwijt in de ondergrondse afvalcontainers 
gelegen aan de Meerlaan, de Middenweg of de Voorsteweg. Op elk van deze 
drie locaties in het recreatiegebied staan containers, waarin u uw huishoudelijk 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en restafval ongescheiden kunt deponeren in 
huisvuilzakken (50 liter). Daarnaast staat op elke locatie een container voor de 
inzameling van glas, waarin u uw glas op kleur gescheiden kwijt kunt. 

Wat doet de gemeente al?
Momenteel hebben wij alle drie inzamellocaties opgenomen in een 
wekelijkse inzamelroute om het straatbeeld ‘schoon’ te houden, maar het 
straatbeeld blijvend schoon houden staat of valt met de medewerking en 
verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Wat kunt u doen?
U kunt uw huishoudelijk afval volgens bovenstaande regels aanbieden. 
U kunt uw medebewoners in uw recreatiegebied wijzen op hun 
medeverantwoordelijkheid voor een schoon straatbeeld en daarmee de 
kwaliteit van uw bosgebied. De Oosterduinen is geen stortplaats voor afval.
Ziet u dat er ergens op een illegale manier afval wordt gedumpt, neem dan 
direct contact op met het Gemeentelijk Contact Centrum van de gemeente 
Noordenveld, bereikbaar via telefoonnummer 14 050. Ook kunt u de gemeente 
bereiken via het e-mailadres postbus@gemeentenoordenveld.nl. Uw informatie 
wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wat te doen bij storingen?
Bij storing van de ondergrondse container kunt u de gemeente bellen via 
telefoonnummer 14 050. Uw afval kan op één van de andere twee locaties in de 
ondergrondse container worden gedeponeerd. Het is dus niet de bedoeling in 
geval van storing uw afval bij of naast de ondergrondse container te plaatsen, 
want dit is namelijk een overtreding van de aanbiedregels. De gemeente zal de 
storing zo snel mogelijk verhelpen.

Waar kunt u met andere soorten afval heen?
Voor grof huisvuil, zoals bouw- en sloopafval, dakbedekking, gips, grof tuinafval, 
hout, puin en afgedankt meubilair geldt een tarief van € 0,13 per kilogram. De 
eerste honderd kilogram per jaar is gratis. Andere soorten afval, waaronder oud 
papier en karton, textiel, klein chemisch afval, plastic verpakkingsafval en wit- 
en bruingoed kunt u gratis brengen naar het brengstation. Om toegang tot het 
brengstation te krijgen heeft u een speciale afvalpas nodig. Alle eigenaren van 
recreatiewoningen hebben deze gratis afvalpas van de gemeente ontvangen. 

Adres brengstation: Overslagweg 3 te Roden. Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Wat gebeurt er bij een overtreding? 
Het illegaal storten van (grof) huishoudelijk afval is in strijd met de 
Afvalstoffenverordening en de Wet Milieubeheer. De boetes hiervoor kunnen 
uiteenlopen van € 90 tot € 360 per overtreding. Daarnaast kunnen de kosten 
voor het verwijderen van de vervuiling bij de dader in rekening worden 
gebracht. De gemeente en de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren 
voeren steekproefsgewijs controles uit op het naleven van de regels.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking,
Gemeente Noordenveld
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natuurlijk samen!


