Wat mag u wel/niet inleveren op de milieustraat

•	Asbest
•	Banden (tegen betaling)
• Brandblussers (tegen betaling)
•	Dakbedekkingsafval
(teerhoudend dakleer en bitumen)
•	Wit- en bruingoed
•	Frituurvet en oliën
•	Gips
•	Glas(hol) en vlakglas
•	Grind / Dakgrind
•	Grof huishoudelijk afval
•	Harde kunststoffen
•	Hout (A / B / C)
•	Kadavers (van kleine huisdieren)
•	Klein Chemisch Afval
•	Matrassen
•	Metalen
•	PMD
•	Puin
•	Oud-Papier
•	Tuinafval
•	Textiel
•	TL-buizen en andere
gasontladingslampen

•	Brandkasten
•	Gasflessen of drukcilinders voor
industrieel of professioneel gebruik.
Hieronder vallen de zogenaamde
zuurstof- of acetyleencilinders,
gasflessen met bijtende of giftige
stoffen en ook autogastanks
•	Koel- en vriesapparatuur bestemd voor
o.a. horeca doeleinden
•	Mest
•	Pottenbakkersovens
•	Zand
•	Grond en graszoden
Grond, graszoden en zand kunt
u afvoeren naar:
Combinatie Uilenvlietsehaven B.V.
Uilenvlietsehaven 1
2995 DB Heerjansdam
Tel.: (078) 677 70 20
Neem voor de tarieven en het aanmelden van grond eerst telefonisch
contact op. U kunt ook contact opnemen
met een afval inzamelaar, waarbij u
tijdelijk een container op maat kunt
huren. Nadat de container gevuld is
zullen zij deze afvoeren en de grond
laten verwerken.

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 13.30 uur
Smidsweg 20a, 3273 LK Westmaas
Tel.: (0186) 57 25 86
www.radhw.nl
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Veiligheidsregels
Het betreden van de milieustraat is op
eigen risico.

•

Aanwijzingen van de toezichthouders dienen
opgevolgd te worden.

• Voor het milieuverantwoord en veilig

Op de milieustraat kunt u steeds meer
afvalstromen apart inleveren. Vrijwel

verwerken van het aangeboden afval kunnen

• Kinderen tot 12 jaar dienen in het voertuig
te blijven.

• Ga zorgvuldig om met breekbaar en/of

schadelijk afval. Gezien de veiligheid is het
noodzakelijk om het afval op een veilige wijze in
de desbetreffende container te deponeren of
af te geven aan de toezichthouder.

alle huishoudelijke afvalstoffen mogen

de toezichthouders u om informatie vragen

gescheiden worden aangeleverd. Deze

met betrekking tot de aard, samenstelling en

Voor uw en onze veiligheid vindt er camera-

afvalstoffen worden afgevoerd naar

herkomst van het afval.

toezicht plaats op de milieustraat.

speciale recyclingbedrijven voor hergebruik
van de grondstoffen. Om het wegbrengen

Algemene regels

van de afvalstromen vlot en veilig af te

• Het af te voeren afval dient vooraf thuis te

handelen, zijn regels opgesteld voor het
betreden van de milieustraat. Wij vragen

•

uw aandacht voor deze huisregels!

worden gesorteerd.

Voor bepaalde afvalstromen gelden tarieven
die direct betaald dienen te worden.
Wat kunt u uitsluitend tegen betaling naar

De milieustraat is uitsluitend toegankelijk
voor het afvoeren van particulier
afval. Bedrijfsmatig afval wordt niet
geaccepteerd op de milieustraat.
Openingstijden milieustraat:
: 8.00 tot 13.30 uur

tarief voor geldt uitsluitend per pin worden
afgerekend. Contante betaling is niet mogelijk.

• Afval dat ter verwerking is aangeboden

voorzien van een aanhangwagen. Het gebruik

de milieustraat brengen:

van kiepende of zelflossende (kraan)voertuigen of

- Brandblussers

onvervreemdbaar

aanhangers is niet toegestaan.

-A
 uto-, motor- en scooterbanden met of

eigendom van de RAD

buiten de Hoeksche Waard af te voeren naar

- Asbesthoudend afval boven 200 kilo

is niet toegestaan afval

de milieustraat.

- Fijn restafval

vanaf de milieustraat

• Het is niet toegestaan afval afkomstig van

maandag t/m vrijdag : 8.00 tot 16.00 uur
zaterdag

• Op zaterdag kunnen afvalstoffen waar een

zonder velg

Per 1 januari 2016 dient u te betalen voor het aanbieden

Tip: breng uw tuinafval altijd als eerste weg.

Op zon- en feestdagen gesloten.

op de milieustraat wordt

Hoeksche Waard. Het

mee te nemen.

van fijn restafval op de milieustraat. Voor meer informatie

Meer informatie
over het gescheiden
inleveren van de
afvalstoffen vindt u op
onze website
www.radhw.nl.

en de tariefstelling verwijzen wij u naar www.radhw.nl.

Toegangspas
Bereikbaarheid en toegangsregels

De toegangspas geeft u toegang tot de milieu-

Als u bij de RAD aankomt, slaat u na de toegangs-

straat. Met deze pas kunt u de slagboom

poort direct rechts af voor de milieustraat. U treft

openen om daarna de milieustraat op te rijden.

Asbest

twee rijstroken aan. De rechter rijstrook, met de

De toegangspas geeft u recht op maximaal 6

Omdat asbesthoudend afval gevaarlijk is, gelden

aanwijzing ‘groen’, voert u direct naar het stortvak

toegangen met een maximum van 6m3 per

speciale regels voor het aanbieden ervan op de

lijkt, dient u volgens genoemde

voor tuinafval. De linker rijstrook voert u naar het

jaar. Als u per bezoek meer dan 1m3 afval komt

milieustraat waaraan u zich dient te houden.

regels te verpakken.

bordes voor al het overige afval.

brengen, wordt de toegangspas afgewaardeerd

Asbest dient luchtdicht dubbel verpakt te

• Toezichthouders hebben de bevoegdheid

met het juiste aantal kubieke meters.

een geldig legitimatiebewijs (en poststuk, dat

• De toegangspas is niet overdraagbaar. Afval dat

Vrachtwagens, autobussen (cat. rijbewijs
C, D), tractor en trekkers met opleggers

door derden wordt aangeboden namens de

(zgn. verlengde BE-combinatie) hebben geen

eigenaar van de pas, wordt niet geaccepteerd.

toegang tot de milieustraat. Het gebruik van

• De gehele milieustraat is alleen toegankelijk voor

personenauto’s en kleine bestelwagens, al of niet

worden in speciale asbestzakken of asbestfolie
voorzien van asbestlogo.

om uw identiteit te toetsen aan de hand van
aantoont waar u woonachtig bent).

•

kiepende of zelflossende (kraan)voertuigen
of aanhangers is niet toegestaan.

• Asbest dient thuis te worden verpakt, dus
beslist niet op het terrein van de RAD.

• Een pakket mag niet zwaarder zijn dan

maximaal 25 kg. Zorg ervoor dat er geen
uitstekende delen aan het pakket zitten.

• Asbestzakken zijn aan te schaffen bij de balie
van de RAD.

• Ook materiaal dat qua kleur
en samenstelling op asbest

• Tot 200 kg per bezoek kunt u

gratis aanbieden, daarna zijn er
kosten aan verbonden en moet
u dit van tevoren aanmelden.

• Verkeerd verpakt asbest wordt

VOORZICHTIG
BEVAT
ASBEST
Het inademen van
asbeststof
is schadelijk voor
de gezondheid.
Houdt u aan de
veiligheidsvoorschriften

geweigerd.

• Asbest wordt niet thuis opgehaald.

Heeft u nog vragen over het aanbieden van
asbest? Neem contact met ons op via
(0186) 57 25 86 of info@radhw.nl

