De ophaling van GROFVUIL en SLUIKSTORTEN
Sinds 1 juli 2013 moet IEDEREEN betalen voor de ophaling van het grofvuil zowel aan huis als in
het containerpark van MIWA.
Wij stellen vast dat bewoners onvoldoende sorteren en hun grofvuil achterlaten in de lokalen voor
de gewone vuilzakken maar ook buiten rond het appartementsgebouw of aan garages.
Overvolle containers en sluikstort moeten opgekuist worden. Werknemers van de SNMH voeren
deze werken uit.
U betaalt hiervoor. De opkuis van het sluikstort en/of het sorteren wordt aan alle huurders van het
appartementsgebouw aangerekend via de huurlasten.
Daarom maken wij graag met u volgende

AFSPRAKEN:

1. Hou uw buurt netjes. Breng uw grofvuil zelf naar het containerpark van MIWA. De tarieven
zijn er lager. Voor hout- en metaalafval hoeft u in het containerpark niet te betalen.
2. Let erop dat mensen die in uw appartementsgebouw niet wonen hun grofvuil hier NIET
achterlaten. U betaalt immers om sluikstort op te kuisen! Hiervoor kan u bellen naar de
milieupolitie op het nummer 03/ 760 65 85.
3. Grofvuil dat nog in goede staat is en kan hergebruikt worden, kan u gratis naar de
Kringwinkel brengen.
De Kringwinkel, Den Azalee, bevindt zich in de Heistraat 115 te Sint-Niklaas.
Grote stukken kan u laten ophalen. Neem hiervoor contact op met de Kringwinkel
op het nr. 03/766.70.45.

Wij rekenen op uw medewerking.
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Wat is grofvuil? Wat is sluikstorten?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat omwille van zijn afmetingen niet in de huisvuilzak kan, ook niet
na manuele verkleining.
Als u grofvuil achterlaat op straat, doet u aan sluikstorten. Hier staan boetes op.

Voorbeelden van grofvuil:
Houten voorwerpen:
kaderwerk van vensters (zonder glas), oude meubelen, planken, stoelen, afbraakhout,
spaanplaten, vezelplaten zonder bekleding, multiplexplaten, paletten, houten kisten en bakken, …
Metalen voorwerpen:
fiets, vogelkooi, strijkplank, metalen badkuip, …
Groot brandbaar restafval:
grote stukken speelgoed (zonder batterijen), kunststoffen bloembakken, kunststofbuizen,
matrassen, tapijten, vinyltapijt, zitbank, ...
De stukken die u aanbiedt voor ophaling mogen niet langer of breder zijn dan 2 meter.

Wat is GEEN grofvuil?
·

Afvalfracties die selectief worden opgehaald: restafval dat in de huisvuilzak kan, GFT, PMD,
snoeihout, papier en karton, textiel.

·

Klein Gevaarlijk Afval (KGA): verfpotten, frituurolie, giftige stoffen, ...

·

Bouw– en sloopafval: beton, roofing, toiletten, wastafels, gipsplaat, golfplaten, roofing, isolatie,
asbest, cement.

·

Steenpuin: stenen, aardewerk, dakpannen, vloeren, …

·

Glas en spiegels. Glazen flessen moet U zelf naar de glascontainer brengen. Laat dit niet achter
in het containerlokaal van het appartementsgebouw.

·

Autobanden.

·

Elektrische en elektronische toestellen zoals computers, televisietoestellen, zonnebanken, …

·

Tuinafval.

·

Plastic folies.
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