Regels afvalinzameling
Kliko’s
De meeste huishouden krijgen een grijze, groene, blauwe en oranje kliko in bruikleen. U bent zelf
verantwoordelijk voor uw kliko.
U gebruikt deze om het volgende afval in te gooien:
Groene kliko: composteerbaar afval, zoals schillen, etensresten, tuinafval (geen grond), mest van
huisdieren en composteerbare kattenbakkorrels.
Blauwe kliko: oud papier en karton.
Oranje kliko: verpakkingen van restafval, metaal (blik en aluminium) en drinkpakken.
Grijze kliko: verbrandbaar restafval; huisvuil dat u niet kunt scheiden.
Regels voor alle kliko’s:
 Zet uw kliko op de inzameldag vóór 7.00 uur op de kliko-opstelplaats. Toegestaan vanaf 20.00 uur
de avond ervoor.
 Zet uw blauwe kliko op de inzameldag tussen 06.00 en 9.00 uur op de kliko-opstelplaats.
 Zet uw kliko na het legen op de inzameldag vóór 24.00 uur terug op eigen terrein. Liever niet in de
brandgang.
 Kliko-opstelplaatsen zijn te herkennen aan een stoeptegel met een afbeelding van een kliko.
 Zet de kliko met het handvat (en de wielen) richting de straat.
 De deksel moet dicht zijn, anders valt het afval op straat bij het legen.
 Vuilnis naast de kliko wordt niet meegenomen.
 Glas, puin en grond mag niet in de kliko. De kliko mag maximaal 75 kg wegen.
 Bied stof of ander verstuivend materiaal aan in een gesloten zak in de grijze kliko.
 Vorst? Zet uw kliko op een beschutte plek en plaats de kliko pas in de ochtend op de klikoopstelplaats. Bevroren afval kunt u losmaken met bijvoorbeeld een schep. De vuilnisdienst komt
niet terug voor achtergebleven bevroren afval in de kliko.
 Zijn er werkzaamheden in de straat? Plaats de kliko dan op een verzamelplek die wel bereikbaar
is voor de vuilniswagen.
PMD verpakkingen (plastic, metaal en drankkartons)
 PMD mag worden aangeboden in de kliko met oranje deksel of met losse zakken.
 Gebruik alleen doorzichtige plastic zakken voor PMD. Als u zakken in uw PMD-kliko doet, moeten
deze ook doorzichtig zijn. Anders kan de verwerker het afval niet sorteren.
 Als u zakken gebruikt dan mogen die op de inzameldag voor 7.00 uur op de kliko-opstelplaats of
naast een ondergrondse container worden aangeboden. Toegestaan vanaf 20.00 uur de avond
ervoor.
 Gratis PMD zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, het Afvalscheidingsstation, de
bibliotheek en vrijwel alle supermarkten.

Ondergrondse restafvalcontainers
Een aantal huishoudens maakt gebruik van ondergrondse restafvalcontainers.
 Ieder huishouden ontvangt bij sleuteloverdracht van huurder of verkoper een sleutel gratis.
 Open de klep met de sleutel en gooi gesloten vuilniszakken in de container
 Sleutel kwijt? Bij het gemeentehuis kunt u tegen betaling van €26,00 een nieuwe
sleutel halen.
 Gaat de container niet open? Neem uw afvalzak mee naar huis en bel (030) 63 92 611 of
mail naar gemeentehuis@houten.nl.
 Oud papier kunt u op de ophaaldag gescheiden naast de container aanbieden. Biedt het papier in
bundels of in een doos aan.
 PDM verpakkingen kunt u op de inzameldag in doorzichtige zakken naast de container aanbieden.

