Afvalnieuws

Wegwerkzaamheden
rondom RAD
De provincie voert sinds vorig jaar groot onderhoud
uit aan de N489. Sommige werkzaamheden
konden eerder niet worden uitgevoerd, vanwege
vleermuizen. Dit jaar gaat de provincie verder met
het groot onderhoud. Op dit moment wordt er al
gewerkt aan het fietspad en vanaf 25 mei starten
nieuwe werkzaamheden.

Wel of geen PMD?

Aluminium schalen en bakjes

Kijk voor meer informatie op de website:
www.zuid-holland.nl/N489

Aluminium schalen en bakjes mogen
WEL bij het PMD-afval. De schalen
en bakjes zijn doorgaans gemaakt
van karton en aluminium folie,

Vanwege deze wegwerkzaamheden vragen wij u om rekening te
houden met een aantal verkeersomleidingen en wegafsluitingen.

waardoor het zeer geschikt is voor
hergebruik.

Milieustraat gesloten

In het weekend van 20 – 21 juni zal de rotonde voor de RAD
opnieuw worden geasfalteerd. Daardoor is de RAD niet bereikbaar
en is de milieustraat op zaterdag 20 juni gesloten.

Plastic plantenbakjes

Op zaterdag 27 juni is de RAD bereikbaar vanaf de Stougjesdijk
(Oud-Beijerland) of de Molendijk (Klaaswaal).
Het verkeer zal in goede banen worden geleid door
verkeersmedewerkers.

PMD-afval worden aangeboden. Ook

De plastic plantenbakjes die vaak
worden gebruikt om planten tijdelijk
in te bewaren mogen WEL bij het
deze kunststof bakjes zijn uitermate
geschikt voor hergebruik.

voor uw PMDen GFT-afval
GFT-afval

PMD-zak

• Zet uw GFT-container in de schaduw.
• Leg onderin de container een oude krant of kartonnen eierdozen.
• Verpak vlees- en visresten in papier.
• 	Gooi geen vochtig afval in de container; laat gemaaid gras eerst
drogen en vochtige etensresten eerst uitlekken.
• 	Hang een pantykous met een paar mottenballen in uw
container, zo voorkomt u vliegen en maden.
•	Leg een paar takken Hedera in uw GFT-container, deze takken
zijn giftig voor maden waardoor ze uitdrogen.
• M
 aak de container na het legen regelmatig schoon en laat deze
daarna goed drogen voordat u er nieuw afval in gooit.

• 	Werp geen verpakkingen bij het PMD die nog gevuld zijn met
etenswaren.
• Spoel verpakkingen van tevoren af.
• Plastic flacons  en drink- en yoghurtpakken kunt u na het
schoonspoelen gelijk het beste platdrukken en met de dop erop
in de PMD-zak doen.
Biedt de PMD-zak in de zomermaanden elke week aan. Zo
voorkomt u dat het afval in uw opslag gaat broeien en dat het
stankoverlast veroorzaakt.

Biedt de GFT-container in de zomermaanden elke 2 weken aan,
ongeacht of deze helemaal vol is. Daarmee voorkomt u dat het
afval in uw container gaat composteren en blijft de container zo
schoon mogelijk.
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Openingstijden
milieustraat
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 15.30 uur
Zaterdag
8.00 - 13.30 uur
.................................
Openingstijden
kantoor
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.30 uur
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
Tel. (0186) 57 25 86
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www.radhw.nl

Gewijzigde ophaaldagen i.v.m. Pinksteren
In verband met Pinksteren zijn er komende periode weer gewijzigde dagen dat wij het afval komen ophalen.
Woonplaats
Goidschalxoord
Heinenoord
Mijnsheerenland
Maasdam
Puttershoek
Westmaas

Pinksteren

Oud-Beijerland

Pinksteren

Afvalsoort

Normale ophaaldag

Gewijzigde ophaaldag

PMD

Maandag 1 juni

Dinsdag 2 juni

GFT

Dinsdag 2 juni

Woensdag 3 juni

Oud papier (uitgezonderd
Puttershoek)

Woensdag 3 juni

Vrijdag 5 juni

Restafval

Maandag 1 juni

Dinsdag 2 juni

PMD

Donderdag 4 juni

Vrijdag 5 juni

’s-Gravendeel
Strijen

Pinksteren

PMD

Woensdag 3 juni

Donderdag 4 juni

Klaaswaal
Numansdorp

Pinksteren

PMD

Vrijdag 5 juni

Zaterdag 6 juni

Goudswaard
Nieuw-Beijerland
Piershil
Zuid-Beijerland

Pinksteren

PMD

Dinsdag 2 juni

Woensdag 3 juni

GFT

Woensdag 3 juni

Donderdag 4 juni

Andere huishoudelijke routes zijn ongewijzigd. Omdat we in
de weken waarin een feestdag valt dubbele routes rijden,
verzoeken wij u om de container of PMD-zak op de juiste dag
voor 8.00 uur aan te bieden, of de avond voor de juiste ophaaldag
vanaf 20.00 uur.

Gewijzigde openingstijden milieustraat
Maandag 1 juni gesloten (Pinksteren)
Zaterdag 20 juni gesloten (wegwerkzaamheden N489)

