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NADERE REGELING OMTRENT DE DAGEN, TIJDEN WIJZEN EN
PLAATSEN WAAROP HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN OF TER INZAMELING
AANGEBODEN
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 8 februari 1994
Artikel 1
De huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden in de componenten groente-, fruit- en
tuinafval (gft) en restafval aan de inzameldienst worden aangeboden in afzonderlijke zakken,
voorzien van het logo van de gemeente Putten, waarbij voor het gft-afval de transparante zak
en voor het restafval de blauwe zak wordt aangewezen.
Artikel 2
De huishoudelijke afvalstoffen kunnen wekelijks aan de gemeentelijke inzameldienst worden
overgedragen op de dagen, zoals die zijn aangegeven op de Afvalkalender.
Artikel 3
De zakken met gft- en restafval moeten dichtgebonden worden aangeboden en dienen zo
dicht mogelijk zichtbaar bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, zichtbaar aan de
kant van de rijweg worden geplaatst.
Artikel 4
De zakken mogen slechts door medewerkers van de gemeentelijke inzameldienst in de
vuilniswagen of op een andersoortig inzamelvoertuig worden gedeponeerd.
Artikel 5
Onder huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld onder artikel 1 zijn niet begrepen grofhuishoudelijk afval en grof-tuinafval, glas, oud papier en klein chemisch afval.
Artikel 6
Grof-huishoudelijkafval en grof-tuinafval kan op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en
op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, tegen betaling vooraf van het in de tarieventabel,
behorende bij de "Verordening Reinigingsheffingen" genoemde bedrag per m3 met een
maximum van 150 kilo, worden aangeboden aan medewerkers op de gemeentewerf
(Ambachtstraat 7).
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Artikel 7
Grof-huishoudelijkafval en grof-tuinafval kan ook, tegen betaling (van het in de tarieventabel,
behorende bij de "Verordening Reinigingsheffingen", genoemde bedrag per m3 met een
maximum van 150 kilo) vooraf bij de kassier op het gemeentehuis, eens per maand op afroep
worden opgehaald door medewerkers van de inzameldienst.
Artikel 8
Bouw- en sloopafval, puin, asbest en autobanden mogen niet meegegeven worden met het
restafval of het grof-huishoudelijkafval.
Artikel 9
Glas dient zonder doppen of kurken te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde
glascontainers.
Artikel 10
Glas mag niet in glascontainers worden gedeponeerd tussen 21.00 en 7.00 uur.
Artikel 11
Blik mag slechts worden achtergelaten in de van gemeentewege geplaatste blikcontainers.
Artikel 12
Oud papier kan worden overgedragen of ter inzameling worden aangeboden aan bij de
gemeente bekende instellingen en organisaties, waaronder de Oud Papier Actie (OPA), (voor
laatstgenoemde) op een zaterdag in de maand, welke per wijk wordt aangegeven op de
jaarlijks huis aan huis te verstrekken Afvalkalender.
Artikel 13
Klein chemisch afval kan met gebruikmaking van de door de gemeente verstrekte chemobox
aan medewerkers van de chemokar worden overhandigd, welke regelmatig op nader aan te
kondigen tijdstippen in de gemeente klein chemisch afval zal inzamelen.
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Artikel 14
Buiten de onder artikel 13 aangeduide inzameldata, bestaat de mogelijkheid klein chemisch
afval op werkdagen na telefonische melding van de opzichter sectie Reiniging aan te bieden
aan de firma Dusseldorp in Ermelo.
Artikel 15
Klein chemisch afval moet persoonlijk worden overhandigd en mag nooit onbeheerd (in de
chemobox) aan de openbare weg staan.
Artikel 16
Afgedankte kleding kan aan verenigingen of instellingen worden overhandigd.
Artikel 17
Koelkasten en diepvriezers worden na telefonische aanmelding door de gemeente gratis
opgehaald.
Artikel 18
Het besluit treedt in werking op de derde dag na de dag waarop het is afgekondigd.

