
UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo 
 
overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 
wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen 
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen 
inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2014 van de 
gemeente Tynaarlo; 
 
gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
 

I. Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de 
gemeente Tynaarlo. 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan: 
a. verordening: Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Tynaarlo; 
b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, 

bijvoorbeeld een minicontainer of een Plastic Heroes-kunststofzak, ten behoeve van één 
huishouden; 

c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, 
bijvoorbeeld een bladkorf, verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van 
meerdere huishoudens. 

 
Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties 
1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen van 

Gansewinkel Nederland BV, regio Noord Nederland, gevestigd te Twello; 
2. Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen: 

a. de gemeente Tynaarlo voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op 
afroep, de inzameling van kerstbomen en op het brengdepot; 

b. Van Gansewinkel Nederland BV, regio Noord Nederland, gevestigd te Twello, voor het 
inzamelen van kunststofverpakkingsafval; 

c. kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat 
afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de verordening vergoeding inzameling oud 
papier gemeente Tynaarlo 

d. Humana voor de inzameling van textiel aan huis en in wijkverzamelvoorzieningen; 
e. Winkeliers is toegestaan bedrijfsgerelateerde afgedankte producten in te nemen mits deze op 

milieuverantwoorde wijze worden afgevoerd en verwerkt.; 
f. Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo voor de inzameling van de herbruikbaar huisraad en 

meubelen; 
g. Stichting Pandora voor de inname van door inwoners gebracht textiel. 

 
 
Artikel 3. Afzonderlijke inzameling 
De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 
3, tweede lid, van de verordening vastgesteld: 
1. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische 

oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld; 
2. klein gevaarlijk afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de welles-nieteslijst van 

Milieucentraal; 
3. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen 

verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, 
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nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen 
en kurken;  

4. vlak glas: alle soorten vlak glas niet zijnde verpakkingsglas; 
5. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is 

met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners 
en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, 
behang, vinyl en doorslagpapier; 

6. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de 
Raamovereenkomst verpakkingen;  

7. harde kunststoffen, geen verpakkingen zijnde; producten van plastic die niet gemakkelijk te 
vouwen of te plooien zijn; 

8. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof, knuffels 
en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als 
bijvoorbeeld poets- of verflappen; 

9. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer 
elektrische en elektronische apparatuur; 

10. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet 
vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier 
groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en 
tuinschuttingen; 

11. asbest en asbesthoudend materiaal tot een maximum van 35 m2 per huishouden: afval waarin 
zich asbest bevindt; 

12. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet 
in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;  

13. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in 
andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening. 

14. Autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren   en 
shovels, zonder velgen en met velgen; 

15. Teer- en bitumenhoudend afval: dakgrind, dakleer (bitumen/mastiek) en samengesteld dakafval  
dat geen zand, grond, gevaarlijk afval en asbesthoudend afval bevat. 

16. Puin: harde steenachtige materialen, zoals bouwpuin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, 
sloophout en isolatiematerialen; 

17. Metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro; 
18. b-hout: gemengd hout dat niet gemengd is met geïmpregneerd of verduurzaamd hout; 
19. c-hout/verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, 

zoals bielzen of tuinhout; 
20. gips: gipspoeder, gipsplaten en gipsblokken, moet vrij van grotere verontreinigingen; 
21. kadavers van kleine huisdieren: kleine dode dieren die niet zijn bestemd of worden gehouden 

voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren; 
22. afgewerkte olie: gebruikte olie afkomstig uit voertuigen van particulieren; 
23. batterijen: gebruikte oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen; 
24 frituurvet en frituurolie: gebruikt frituurvet en frituurolie, in te leveren in de oorspronkelijke 

verpakking.  
 
 
Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen 
Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en 
inzamelvoorzieningen aangewezen: 
a. voor restafval van huishoudens minicontainers voorzien van chips met een inhoud van 140 of 240 

liter en verzamelcontainers voorzien van chips overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit; 
b. voor GFT-afval van huishoudens minicontainers voorzien van chips met een inhoud van 140 of 

240 liter en verzamelcontainers voorzien van chips overeenkomstig bijlage 1 bij dit 
uitvoeringsbesluit; 

c. voor kunststoffen: doorzichtige Plastic Heroes zakken die door de gemeente om niet ter 
beschikking worden gesteld aan inwoners en verzamelvoorzieningen op wijkniveau 
overeenkomstig bijlage 1; 

d. Voor papier: wijkcontainers voor papier overeenkomstig bijlage 1; 
e. voor glas: wijkcontainers voor glas overeenkomstig bijlage 1; 
f. voor textiel : wijkcontainers voor textiel overeenkomstig bijlage 1; 
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g. voor asbest: plastic verpakkingsmateriaal ten behoeve van luchtdichte verpakking zoals 
verkrijgbaar op de milieustraat; 

h. voor bladafval: in het bladseizoen in de wijken geplaatste bladkorven voor bladafval. 
 
Artikel 5. Frequentie van inzamelen  
1. Op grond van artikel 5 lid 7 van de verordening worden kunststof verpakkingen eens per twee 

weken bij elk perceel ingezameld.  
2. In afwijking van het eerste lid worden kunststof verpakkingen van percelen in de gestapelde bouw 

alsmede van percelen in het bosgebied Zeegse alsmede bij enkele specifieke percelen nabij elk 
perceel ingezameld. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid worden kunststof verpakkingen niet bij en niet nabij elk 
perceel ingezameld: Okkenveen, Oude Badweg, Westertseweg, De Bloemert en Vijftig Bunder, 
Luchtenburgerweg, Oosterveldweg, Vorenkampsweg en Bruilweering met uitzondering van de 
nummers 101, 113, 128, 200 en niet bij en niet nabij Meerwijk 1 en 15, Duinweg 2, 5, 7 te 
Midlaren, Meerzicht 1, 1a en 14, Burg. J.G. Legroweg 43 A1 t/m D150. 

4. Op grond van artikel 5 lid 7 van de verordening worden kerstbomen eens per jaar bij elk perceel 
ingezameld. 

5. In afwijking van het vierde lid worden kerstbomen van percelen in de gestapelde bouw alsmede 
van percelen in het bosgebied Zeegse alsmede bij enkele specifieke percelen nabij elk perceel 
ingezameld. 

6. In afwijking van het vierde en vijfde lid worden kerstbomen niet bij en niet nabij elk perceel 
ingezameld als genoemd in lid 3. 

 
 
Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
1. Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën percelen 

vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval: 
a.  de percelen gelegen in de gebieden aangewezen in artikel 5, vierde lid, van de verordening, 

overeenkomstig bijlage 2. 
 
Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het 

gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen: 
a. het beheer van de inzamelmiddelen en milieupassen die in bruikleen zijn verstrekt door of 

namens de gemeente, berust bij de gemeente. De door de gemeente verstrekte 
inzamelmiddelen zijn of worden voorzien van een chip; 

b. de gemeente is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een sticker waarop staat 
vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de minicontainer is bestemd, het volume van 
de minicontainer, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer; 

c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen en milieupassen behoren bij de 
woning; 

d. per perceel worden maximaal 2 grijze minicontainers en 2 groene minicontainers en 1 
milieupas verstrekt; 

e. de minicontainer dient met de wielen naar de weg aangeboden dient te worden 
f. de gebruiker van een perceel dient zich tot het Telefonisch Informatie Centrum van de 

gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of 
namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel of milieupas wordt aangetroffen, bij 
verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken 
inzamelmiddel of milieupas; 

g. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden 
voor het uitzetten van extra inzamelmiddelen voor rest- en/of gft-afval, voor het omwisselen 
van een inzamelmiddel voor een ander inzamelmiddel met een ander volume en voor het 
vervangen van een defecte chip; 

h. de inzamelmiddelen en milieupassen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij 
normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden; 

i. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen 
ontvangen inzamelmiddelen en milieupassen als ware deze zijn eigendom; 

j. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken 
dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt; 
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k. de gebruiker verplicht is de door de gemeente verstrekte (elektronische) sleutel van een 
inzamelvoorziening voor een groep percelen, bij verhuizing achter te laten bij het perceel; 

l. het verboden is de chip of de sticker op het deksel van het inzamelmiddel te verwijderen of te 
beschadigen; 

m. dat het verboden is heet (vast of vloeibaar)afval te deponeren in het door de gemeente 
verstrekte inzamelmiddel; 

n. voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt 
inzamelmiddel of milieupas is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte 
bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied; 

o. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met 
water; 

p. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden 
gedeponeerd in de minicontainer die het eerst voor lediging in aanmerking komt. 

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent 
de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden: 
a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te 

geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de 
rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op 
een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt 
gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en 
waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd; 

b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik 
goed gesloten worden; 

c.  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken; 
d. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging 

aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram; 
e. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na 

inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de 
aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd; 

f.  het is verboden afvalstoffen naast de inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen te plaatsen. 
g. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein gevaarlijk afval mag per keer 

niet zwaarder zijn dan 50 kilogram; 
h. klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden 

aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieustraat; 
i. de milieustraat aan de Zuidlaarderweg 33 te Tynaarlo wordt aangewezen als brengdepot waar 

de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter 
gelaten;  

j. bij de afgifte van afvalstoffen op het brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de 
gemeente van toepassing; 

k. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het brengdepot kunnen legitimeren 
l. de ontdoener van afvalstoffen moet bij of op het brengdepot de door de gemeente verstrekte 

milieupas kunnen tonen; 
m. de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische 

apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een 
afspraak te maken met de gemeente; 

n. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed 
bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;  

o. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of 
meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij 
een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder 
dan 25 kilogram; 

p. Asbesthoudend afval dient doelmatig verpakt te zijn. Dit betekent onder meer dat de 
verpakking tijdens het transport onbeschadigd dient te zijn, de verpakking moet normaal 
transport mogelijk maken en het maximum gewicht van een verpakkingseenheid mag 
maximaal 25 kilogram bedragen. Per huishouden mag maximaal 35 m2 asbest worden 
aangeboden. 

3. Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof 
tuinafval, grote elektrische/elektronische apparaten, oud papier/karton en kerstbomen zonder 
inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. 
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Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 
1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening: 

a. inzamelmiddelen en Plastic Heroes-zakken moeten worden aangeboden op de vastgestelde 
inzameldag zoals aangegeven in bijlage 4; 

b. inzamelmiddelen en Plastic Heroes-zakken mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde 
inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden; 

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch 
uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd; 

d. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden 
op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip 
dat is afgesproken; 

e. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 worden gebruikt; 
f. De openingstijden van het brengdepot zijn 

  Maandag:          Gesloten 
  Dinsdag:             12.30 - 16.00 uur 
  Woensdag:         12.30 - 16.00 uur 
  Donderdag:        12.30 - 16.00 uur 
  Vrijdag:               09.00 - 16.00 uur 
  Zaterdag:            12.30 - 16.00 uur. 
 
Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen 
te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van 
de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in 
het huis-aan-huis-blad en op de gemeentelijke website. 
 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 
 
Artikel 11. Citeerbepaling 
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de 
gemeente Tynaarlo. 
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Bijlage 1  
Locaties van verzamelvoorzieningen voor restafval en/of gft-afval en locaties van 
wijkcontainers voor glas, papier, kunststoffen en textiel 
Conform artikel 4 lid a tot en met f 
 
l plaats rest plastic glas textiel papier 

De Klencke 47 Zuidlaren     x x   
Larikslaan 1 Zuidlaren     x x   
Telefoonstraat Zuidlaren     x x   
Dingspellaan Zuidlaren x         
Ludinge Zuidlaren x         
Hofakkers/Julianalaan Zuidlaren x         

Schoollaan Zuidlaren x         
Bovendiepen Zuidlaren     x     
E 72  Zuidlaren     x     
Kerkstraat Zuidlaren     x     
Marktstraat Zuidlaren     x     
Groningerstraat Midlaren     x     
Pelincksweg De Groeve     x     
Zwarte lent 2 Zuidlaarderveen     x     
Asserstraat Vries     x     
Oude Asserstraat 2 Vries     x x   
Nieuwe Rijksweg Vries x         
Tynaarlosestraat Vries x         
Sportlaan/Tynaarlosestraat 25 Vries     x     
Groningerstraat Vries     x     
Lottinge Vries     x x   
Oosterkampen Vries     x     
Veenweg 20 Vries     x     
Schoolstraat  Tynaarlo     x x   
Schipborgerweg Zeegse x x x     
Molenweg  Yde / De Punt     x x   
Norgerweg Yde / De Punt     x     
Ubbenaseweg  Zeijen     x x   
Middenweg Donderen     x     
Donderenseweg Bunne     x     
Kerkhoflaan/Stoffer Holtjerweg Eelde / 

Paterswolde 
    x x   

Hoofdweg 202 Eelde / 
Paterswolde 

x   x x x 

Hoofdweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Nieuwe Akkers Eelde / 
Paterswolde 

x         

Hemstukken Eelde / 
Paterswolde 

x         

Klaver Eelde / 
Paterswolde 

x         

Boterdijk Eelde / 
Paterswolde 

x         

Jan Pelleboerplein Eelde / 
Paterswolde 

x         

Stoffer Holtjerweg Eelde / 
Paterswolde 

x         
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l plaats rest plastic glas textiel papier 

Stoffer Holtjerweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Stoffer Holtjerweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Stoffer Holtjerweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Stoffer Holtjerweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Mozartweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Handelweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Hooiweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Hooiweg Eelde / 
Paterswolde 

x         

Borchsingel 41 
 

Eelderwolde     x x   
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Bijlage 2  
Percelen waarbij geen gescheiden gft-inzameling plaatsvindt conform artikel 5  
 
 
 
Percelen waarbij geen gft-scheiding plaatsvindt 
 
Percelen met een woonfunctie 
 
   
De percelen in het Bosgebied Zeegse Zeegse ondergrondse verzamelcontainer op de 

Brink in Zeegse  
De percelen in de gestapelde bouw   
 
 
 
Bijlage 3  
Percelen waarbij geen inzameling bij of nabij het perceel plaatsvindt conform artikel 5 
 
Percelen met een woonfunctie 
 
Okkenveen  De Punt percelen met woonfunctie, maar het is 

vanwege ligging aan smalle zandweg niet 
mogelijk om bij of nabij de percelen te 
komen en ook is er geen mogelijkheid om 
het inzamelvoertuig te keren. 

Burg.J.G.Legroweg 43 A1 t/m D 150 Eelde percelen met woonfunctie, maar ligging 
op het voorterrein van de luchthaven 
Eelde achter een slagboom. 

Meerzicht 1, 1a en 14   
  
Percelen zonder woonfunctie 
 
Percelen zonder woonfunctie 
(recreatiewoningen) 

  

Oude Badweg  Eelderwolde  
Bruilweering Eelderwolde  
Meerwijk 1 en 15 Midlaren  
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Bijlage 4 Inzamelschema gft- en restafval en kunststof verpakkingsafval 
 

Woonplaats rest/plastics gft  
De Groeve/Zuidlaarderveen maandag dinsdag 
      
Midlaren dinsdag dinsdag 
      
Zuidlaren maandag dinsdag 
Zuidlaren maandag woensdag 
Zuidlaren dinsdag dinsdag 
Zuidlaren dinsdag woensdag 
      
Eelde/Paterswolde maandag donderdag 
Eelde/Paterswolde/Eelderwolde maandag vrijdag 
Eelde/Paterswolde vrijdag woensdag 
Eelde/Paterswolde donderdag donderdag 
Eelde/Paterswolde donderdag vrijdag 
Eelde/Paterswolde vrijdag donderdag 
Eelde/Paterswolde vrijdag vrijdag 
      
Zeijen donderdag dinsdag 
Zeijen donderdag donderdag 
      
De Punt woensdag woensdag 
De Punt donderdag donderdag 
      
Yde donderdag woensdag 
Yde donderdag donderdag 
      
Taarlo woensdag woensdag 
      
Tynaarlo woensdag woensdag 
Tynaarlo woensdag donderdag 
      
Vries woensdag woensdag 
Vries woensdag donderdag 
Vries donderdag woensdag 
Vries donderdag donderdag 
      
Zeegse woensdag woensdag 
Zeegse woensdag donderdag 
      
Bunne/Winde/Donderen donderdag donderdag 
 


