Afvalgids Lewenborg

samengesteld door de werkgroep Groen&Grijs

Afvalgids voor Lewenborg
Voor je ligt de afvalgids die speciaal ontwikkeld is
voor de wijk Lewenborg. Je vindt er alle informatie
over hoe jij op juiste wijze jouw afval kunt aanbieden
en wat je kunt recyclen. Hij is handig om te bewaren
zodat je hem altijd kunt raadplegen.
Als je je afval goed scheidt, houd je minder restafval
(dat in de grijze zak of bak hoort) over en dat is
flinke milieuwinst!
Deze afvalwijzer is ontwikkeld door de werkgroep
Groen&Grijs van Bewonersplatform Lewenborg
samen met de gemeente Groningen.
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Restafval en plastic
Grijze container
Huishoudens met een grijze container kunnen hier hun restafval in kwijt. In de grijze container horen plastic verpakkingen, lege melkpakken, vette dozen van de pizzeria, kattenbakvulling. Restafval is al het afval dat je niet op een andere
manier kunt inleveren. Alles wat je apart kunt inleveren, komt
in deze gids aan bod en hoort dus niet in de grijze container.
Elke veertien dagen is er een vaste ophaaldag waarop de
container geleegd wordt.

Ondergrondse container
In de ondergrondse container kan met behulp van de vuilnispas hetzelfde restafval aangeboden worden als dat wat in de
grijze container hoort. Met name rondom hoogbouw in de
wijk zijn ondergrondse containers. Restafval is al het afval dat
je niet op een andere manier kunt inleveren.
Het aanvragen van een vuilnispas kan via de website van de
gemeente of via het algemene telefoonnummer 14050.
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GFT-bak
Huishoudens met een tuin hebben een
groene container voor groente-, fruit-, en
tuinafval.
Fruitschillen, groenteafval, etensresten (van muffe chips tot
visgraten), planten en bloemen, snoeiafval, mest van huisdieren, zaagsel uit de caviakooi en stro uit het konijnenhok mag
allemaal in de GFT-bak. Check de factsheet voor wat wel en
niet in de GFT-bak hoort.

Wat NIET in de GFT-bak
Heb je Japanse duizendknoop (een invasieve exoot) of struiken met buxusmot dan kun je die niet afvoeren in de GFTbak, maar aanbieden als restafval. In de GFT-bak leidt dit tot
grote problemen!

Tips
Als je gras en bladafval niet meteen in de bak gooit, droogt
het wat in, droog afval houd je bak wat schoner en neemt
minder ruimte in.
De inhoud van de GFT-bak wordt na het ophalen verwerkt tot
compost of vergist tot biogas. Je bent heel groen bezig als je
gebruik maakt van de GFT bak. Hierdoor produceer je weer
veel minder restafval.
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Glas
Alle glazen potjes en flessen mogen met dop worden ingeleverd in de glasbak.
Dat geldt niet voor vensterglas en spiegelglas, want die hebben een andere samenstelling en smeltpunt. Het glas hoeft
niet schoon te zijn als je het inlevert.
Als je niet zeker weet of er op een fles statiegeld zit, dan staat
er een logo op het etiket dat deze bij de glasbak ingeleverd
kan worden.
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Papier
Bij de openbare papiercontainers in de wijk kan papier en
karton ingeleverd worden. Het is niet de bedoeling dat karton naast de container bijgeplaatst wordt. Maak het dan op
maat. Piepschuim, melk- en sappakken en vette pizzadozen
horen niet in de papiercontainer!
Een aantal huishoudens in de
wijk krijgt in 2021 een papiercontainer aan huis die op vaste
tijden bij de straat gezet kan
worden. GoudGoed doet de
inzameling van deze containers
waarvoor vaste ophaaldagen
komen met een maandelijkse
frequentie.
Huishoudens zonder deze container kunnen gebruik maken
van de openbare papiercontainers.
Soms kan oud papier ingeleverd worden bij de school of
sportvereniging.
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Klein chemisch afval
Klein chemisch afval kan ingeleverd worden bij de chemokar
die op bepaalde tijden op de wijkmarkt staat aan de kant van
de Lijzijde bij winkelcentrum Lewenborg.
Tl-buizen, oude mobiele telefoons, verfresten, accu’s, spaarlampen, oude medicijnen, bijtende vloeistoffen zijn klein
chemisch afval.
Het kan ook ingeleverd worden bij de afvalbrengstations. Staat het onderstaande symbool op de verpakking, lever het dan in als
klein chemisch afval.

Inleverdata klein chemisch afval :
donderdag

28 januari

19-20 uur

donderdag

25 maart

13-14 uur

woensdag

21 april

13-14 uur

woensdag

12 mei

13-14 uur

woensdag

9 september

19-20 uur

woensdag

29 september

13-14 uur

woensdag

24 november

13-14 uur

9 december

19-20 uur

donderdag

7

Batterijen en spaarlampen
Kunnen ingeleverd worden bij de supermarkten en bij de
Action in Lewenborg. Kan eveneens ingeleverd worden bij
de chemokar.

Frituurvet
Lever frituurvet en olie apart in. Komt het in het riool terecht,
dan leidt dit tot schade en verstoppingen.
Bij Coop Kajuit kan gebruikt frituurvet en bakolie ingeleverd
worden. Bij de bakkerij/emballage even vragen of ze het in
willen nemen. Bij Albert Heijn Rijksweg is een frituurvetcontainer. Ook de chemokar is een inlevermogelijkheid.
Oud vet wordt gerecycled tot biobrandstof.
Tip:
Bewaar de originele verpakking van je frituurvet. Je kunt het
er dan in terugschenken en in te leveren.
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Textielinzameling via
GoudGoed
Maandelijks zamelt GoudGoed oud textiel in dat bij de straat
aangeboden kan worden in de rode zakken. Ook kunnen dan
kleine elektrische apparaten worden ingeleverd.

Textielcontainers
Op Bakboordswal tegenover Shufu en bij de supermarkten
aan de Rijksweg en op Waterland staan textielcontainers.
Bied oude kleding en beddengoed aan dat niet nat is of kapot
is, in afgesloten (rode) zakken.

Let op: Kapotte kleding mag ook!
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Kleine elektrische apparaten
Kleine elektrische apparaten kunnen elke
maand aan de weg gezet worden als GoudGoed de textielzakken ophaalt.

Bij kleine elektrische apparaten denk je
aan huishoudelijke apparaten als mixers en broodroosters,
wekkers, scheerapparaten.
Kleine elektrische apparaten worden ingenomen bij de AH
aan de Rijksweg (in de machine waar batterijen en spaarlampen worden ingenomen).

Wit- en bruingoed
Wit en bruingoed wordt nog steeds kosteloos door de gemeente opgehaald. U maakt dan een afspraak met de gemeente Groningen via nummer

050-3671000
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Bakfiets lenen om afval weg te brengen
Er is de mogelijkheid om gratis een
bakfiets te huren om daarmee je afval naar het afvalbrengstation te vervoeren. Check daarvoor:
https://stadswerkplaats.nl/portfolio/
bakfietsverhuur/
en
https://www.werkpro.nl/werkbedrijf/het-groenhuis/

Grofvuil laten ophalen of zelf wegbrengen
De gemeente kan tegen betaling grofvuil bij u ophalen.
Zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation is vier keer per
jaar gratis.

Milieustraat
Soms wordt er in de wijk een tijdelijke milieustraat georganiseerd. Een aantal huishoudens kunnen dan gratis hun grofvuil inleveren in door de gemeente verstrekte containers
voor hout, grof vuil, oud ijzer en elektra. Als er een milieustraat gehouden wordt, ontvangen de bewoners die het aangaat tijdige bericht.
Als bewoners zelf een milieustraat willen organiseren kunnen ze daarover contact opnemen met de gemeente,
afdeling Groningen Schoon Dankzij Mij of met BewonersPlatform Lewenborg.
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Nuttige websites
https://www.mijnafvalwijzer.nl
https://gemeente.groningen.nl/groningenschoon-dankzij-mij
Op deze website van de gemeente kun je de afvalwijzer
downloaden met daarop alle data waarop grijze-, groene-en
papiercontainer worden geleegd
www.milieucentraal.nl
www.wecycle.nl
Op deze website kun je ook inleverpunten voor je e-waste
zoeken)

www.lewenborg.nu (BeWonersPlatform Lewenborg)
www.lewenborger.nl (website wijkkrant)

Social media
Facebook:
·

Groningen Schoon Dankzij Mij

·

Bewoners Platform Lewenborg

·

Minder Afval Challenge Lewenborg
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Afvalapp van de gemeente Groningen

Je kunt ‘m downloaden:
de nieuwe afvalapp van de gemeente Groningen. De app,
‘Afvalwijzer Groningen’, biedt dezelfde informatie als de afvalwijzer op de website maar voegt er ook nieuwe functies
aan toe. Zo krijg je een seintje wanneer bij jou in de buurt
oud papier of textiel wordt opgehaald, kun je opzoeken welke producten in welke afvalcategorie vallen en vind je alle
afval-inleverpunten in jouw buurt.
Je kunt de app downloaden via:

Google Play

Apple App store
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Kringloopspullen
Goed bruikbare spullen die overtollig zijn uw huishouden
hoeven natuurlijk niet bij het afval!
Kringloopwinkels zijn er blij mee, maar nemen niet altijd alle
spullen aan.

De Biebshop
In Lewenborg zit een kleine kringloopwinkel
in De Oude Bieb.
(nieuw adres: Anker 14b – gebouw van het
Vensterhuis)

Wereldweggeefbank
Deze weggeefwinkel bevindt zich aan de Lichtboei in het
pand van Bikkels en Bikes.
Ze zijn geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van
13 tot 15 uur.
Kleding en bruikbare spullen kunnen er ingeleverd worden.
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Afval brengen naar het
afvalbrengstation
Hier kunt u vier keer per jaar gratis met uw auto afval langsbrengen. Er zijn verschillende containers voor hout, elektra,
oud ijzer en snoeiafval.
Klein chemisch aval kan er ingeleverd worden.

Adressen in Groningen
Woldjerspoor: Duinkerkenstraat 99
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16.30 uur
zaterdag van 10 tot 15 uur
Vinkhuizen-zuid: Electronstraat 2
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16.30 uur
zaterdag van 10 tot 15 uur

15

Locaties
Papierbakken:
·

Bakwoordswal / Noorddijk

·

winkelcentrum Lewenborg parkeerplaats bij Aldi

·

Lichtboei

·

Rijkweg bij Albert Heijn

·

Rijksweg / parkeerplaats links van de Lidl

Glasbakken:
·

Bakboordswal / Noorddijk

·

winkelcentrum Lewenborg parkeerplaats Aldi

·

Lichtboei

Textielcontainers:
·

Bakboordswal / Noorddijk

·

Waterland
Deze afvalgids kwam tot stand vanuit
tekst : Siep Dekker en Saskia Osinga
fotografie: afvalfotograaf050
vormgeving: Ramon Gorseling
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