Informatie afvalverwerking
Recreatieoord Hoek van Holland
Afvalverwerking
Huisvuil kunt u 24 uur per dag in een afgesloten vuilnis
zak (60 cm) kwijt in de daarvoor bestemde containers
(restafval). Naast de huisvuilcontainers vindt u ook
aparte containers voor papier en op centrale locaties
kunt u uw flessenglas kwijt. De afvalwijzer vindt u
hieronder. Wij willen samen met u steeds meer inzetten
op een duurzame exploitatie van het recreatieoord
en camping en een gescheiden inzameling past hier
prima bij.
Voor puin, metaal, groen (snoei afval) en hout kunt u
op zaterdag tussen 9:00 en 12:30 uur terecht bij de
millieustraat aan de Schelpweg. Hier zal een mede
werker voor u klaar staan om u op de juiste containers
te wijzen. Wanneer u liever op een ander moment van
deze afvalstromen af komt verwijzen wij u graag door
naar het milieu station in uw woonplaats of aan de
Zekkenweg 100-A in Hoek van Holland.
Het afstorten van hout en puin mag alleen in kleine
gebruikers hoeveelheden. Voor het afvoeren van bouw
of verbouw afval kunt u bij uw (ver)bouwaanvraag
aanvullende afspraken maken. Wanneer u nog vragen
heeft over de afvalinzameling kunt u altijd contact met
ons opnemen.

Afvalwijzer
Op centrale locaties vindt u de containers voor
het restafval, papier en karton en het flessenglas.
Restafval
Hierin kunt u in een dichtgebonden vuilniszak,
uw huishoudelijk afval plaatsen.
Papier en karton
Hierin plaatst u al uw oude kranten en paperassen
of verpakkingsmateriaal. Drankkartons zoals
melkpakken horen echter bij het huisvuil thuis.
Flessenglas
Hierin verzamelen wij flessen en potten in alle kleuren.
U hoeft deze niet eerst schoon te maken.
Op de millieustraat hebben verwerken we verschillende
afvalstromen. Per container verzamelen we een
bepaalde soort afval. Hieronder vindt u onze afval
wijzer om u op gang te helpen. Ter plaatse is altijd
een medewerker aanwezig om u op de juiste container
te wijzen.
Metaal
Hierin verzamelen we bijvoorbeeld alle soorten
huishoudelijk metaal zoals blik en ook oude fietsen,
hekwerk en elektriciteitskabels.
Puin
Onder puin vallen vele soorten afval, als leidraad kunt
u nemen dat afvalresten waar steen in is verwerkt
hieronder vallen. Denk bijvoorbeeld aan metselwerk
of vloer en wandtegels. Ook toiletten en wastafels kunt
u hierin kwijt.
Groenafval
De naam zegt het al, hierin kunt u uw snoei en maai
afval kwijt. Houdt u er rekening mee dat gft afval bij
het restafval thuishoort en dus niet in deze container.
Ook zand en grond mag hier niet bij.
Hout
Hierin kunt u al uw houtwerk plaatsen. Graag zonder
het hang en sluitwerk.
Mix
Kunststoffen, matrassen en ander spul dat u hierboven
niet terug vindt plaatst u bij voorkeur in de mix container.

