
Zo houden we
samen uw 
buurt schoon

Uitlegboekje

Bewaar
dit boekje 

goed



Bij uw flat zijn ondergrondse containers geplaatst en zijn de stort
kokers gesloten. Ook heeft u een afvalpas ontvangen waarmee u  
de nieuwe containers kunt openen. 

We merken dat er nog veel vragen zijn over het juist wegbrengen van 
afval. Daarom hebben we dit uitlegboekje gemaakt. Hierin staat hoe 
u uw afval wegbrengt. Zo houden we samen uw buurt schoon. 
Bewaar dit boekje goed. Dan kunt u het altijd nog even nalezen. 

Mocht u toch nog vragen hebben, 
kijk dan op www.irado.nl/vlaardingen 
voor meer informatie. 

For information in other languages about waste 
separation and keeping the neighborhood clean, 
scan the QRcode with your mobile phone or go 
to www.irado.nl/vlaardingen/schonebuurt

Afval wegbrengen? Zo doet u dat!

Afvalpas

Zo brengt u afval weg met uw afvalpas

LEG
Leg uw afvalpas
op de kaartlezer.

Afvalpas

KLIK
De deksel 
gaat open.

KLIK

OPEN
Doe uw afval

in de container.

WEG
Sluit de deksel
en uw afval valt 
in de container.

Voorkom dat de container klemt komt 
te zitten. Gebruik zakken 

van maximaal 60 liter. 
Doe ze horizontaal in de opening.

Maak drankenkartons en plastic 
verpakkingen klein voor u ze weggooit. 

Dan past er meer afval 
in uw vuilniszak en de container.

HorizontaalMaximaal
60 liter

Tips



Zit de container klem?

Ziet u afval naast de container?

Gaat de container 
niet open?

Meld dit via 
www.irado.n/vlaardingen/

meldingmaken 
en geef het container 

nummer door.

Breng uw afval naar
een andere container.  

Zet uw afval er niet naast. 
Dit trekt meer afval en 

meeuwen aan.

•  Meld dit via de BuitenBeterapp (te 
downloaden via www.buitenbeter.nl) of 
ga naar www.vlaardingen.nl/buitenlijn

•  Zet uw afvalzak er niet bij, maar loop 
naar een andere container

KLEM?
irado.nl/

vlaardingen/
melding-maken

Zo maakt u een grofvuilafspraak
Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot is voor de container. 
Er is geen vaste dag meer dat we grofvuil ophalen. Om grofvuil 
op te laten halen, moet u een afspraak maken. Zo doet u dat:

Ga naar 
www.irado.nl/

vlaardingen/grofvuil.

 Zet uw grofvuil op de stoep bij 
de ingang van de flat, niet in een 
parkeervak. Zorg ervoor dat u de 
ingang van de flat wel vrijhoudt. 

Vul uw gegevens 
in en kies welk 

soort grofvuil u op 
wilt laten halen.

Zet op de gekozen 
datum tussen 5.00 en 
7.30 uur uw grofvuil 
volgens de aanbied 

regels buiten.

Irado haalt 
het grofvuil op 

de door u 
gekozen dag op.

Kies uw 
gewenste datum 

en verstuur 
uw aanvraag.

Zet er geen afval bij. 
Alleen het afval 

dat is aangemeld wordt 
opgehaald. 

irado.nl/
vlaardingen/

grofvuil

Naam

Adres

Soort grofvuil
5.00 – 7.30 uur 

Grofvuil kunt 
u natuurlijk ook 

zelf wegbrengen 
naar de 

milieustraat



Veelgestelde vragen
Wanneer mag ik afval in de containers gooien?
De containers kunt u altijd gebruiken. Houd wel rekening met uw buren.  
Vooral het gebruik van de glascontainer kan voor overlast zorgen.

Wat kan ik doen als ik een container niet kan gebruiken?
Zit een container klem? Meld dit via www.irado.n/vlaardingen/meldingmaken 
en geef het container nummer door.

Waarom gebruiken we een afvalpas?
Betalen we nu per keer als we iets weggooien?
De gemeente wil misbruik van de restafvalcontainers tegengaan. Met het 
pasjessysteem zorgen we ervoor dat alleen wijkbewoners de container 
kunnen gebruiken en bedrijven die reinigingsrecht betalen. De kosten voor 
afvalinzameling en –verwerking betaalt u via de afvalstoffenheffing. U betaalt 
dus niet per keer dat u de restafvalcontainer gebruikt. 

Waarom is afval scheiden belangrijk? 
Afval scheiden is goed voor het milieu en houdt de kosten voor het verwerken 
van afval laag. Glas, papier, textiel, metalen, hout en nog veel meer soorten 
afval kunnen worden hergebruikt. Het zijn grondstoffen waar weer nieuwe 
producten van worden gemaakt. 

Meer weten?

Waarom mag het plastic afval dan wel bij het restafval?
Plastic is een uitzondering. Uit het restafval wordt achteraf met machines  
het recyclebare plastic gehaald. Voor de andere grondstoffen geldt dit niet. 
Die zamelen we daarom apart in.

Kan ik mijn grofvuil ook wegbrengen?
Zeker! U bent van harte welkom op de milieustraat aan de Kreekweg 76. 
Wist u dat u gratis een aanhangwagen kunt lenen voor het wegbrengen  
van uw grofvuil? Lees meer op www.irado.nl/vlaardingen/milieustraat. 

Wat als ik mijn afval toch gewoon op straat of naast 
de containers zet?
Afval op straat zetten leidt tot overlast. Voor u en voor 
uw omgeving. Plaats dus geen afval op straat. Doet u dit toch, 
dan kunt u een boete krijgen (van € 95 tot € 380).

Heeft u vragen over afval, afvalcontainers en afvalscheiding? 
Neem contact op met Irado:

 www.irado.nl/vlaardingen         info@irado.nl         010  262 1000



Postbus 58
3100 AB Schiedam


