
Scheidingswijzer 2017
Vragen en informatie?

Tarieven milieustraat (voor meer informatie: bel SYP)

Tarieven halen grof vuil (afspreken: bel SYP)

Hergebruik
Bel tijdens kantooruren tegen lokaal tarief 
met SYP (Service Ynformaasje Punt), hét 
antwoord voor al uw vragen over afval: 

0900 210 0 215
Of raadpleeg de website 
www.heerenveen.nl voor 
meer informatie.

Milieustraat Heerenveen
Al het afval dat niet in de Bio- of Sortibak mag of kan, brengt 
u naar de milieustraat. Bij de poort dient u verplicht een 
legitimatiebewijs te tonen.     
Adres:  De Ynfeart 10    
Postcode:   8447 GM  Heerenveen
Openingstijden      
Maandag t/m vrijdag:  09.00 - 16.30 uur   
Zaterdag:   10.00 - 16.00 uur

Milieustraat Grou
Inwoners van Akkrum/Nes en Aldeboarn mogen gebruik 
blijven maken van de milieustraat in Grou. Bij de poort dient 
u verplicht een legitimatiebewijs te tonen. 
Adres:  Oedsmawei 9    
Postcode:   9001 ZJ  Grou
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 16.30 uur
Zaterdag:  08.30 - 11.30 uur 
   
Kringloop     
Goederen geschikt voor hergebruik, ook textiel en dergelijke, 
kunnen worden afgegeven bij één van de Kringloopwinkels:
Kringloopwinkel De Lege Knip 
Adres:  Weegbree 70 A
Postcode:   8446 SC  Heerenveen
Telefoon:   (0513) 62 09 30
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 17.30 uur
Zaterdag:   13.00 - 17.00 uur

Kringloopwinkel De Poort   
Adres:  Heremaweg 20-2   
Postcode:   8444 AP Heerenveen 
Telefoon:  (0513) 63 64 14    
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Kringloopwinkel De Tweede Kans
Adres:  Industrieweg 12
Postcode:  8442 AS  Heerenveen
Telefoon:  (0513) 84 54 47 of (06) 43 15 72 72
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag:  10.00 - 17.00 uur

Spelregels aanbieden asbest (asbest of gelijk materiaal): • U bent verplicht contact op te nemen met uw gemeente 
vóórdat u begint met verwijderen. De gemeente beoordeelt of 
u kunt volstaan met het doen van een sloopmelding of dat u 
een omgevingsvergunning moet aanvragen. • Kijk op www.omgevingsloket.nl en doe de vergunningcheck.

Andere belangrijke informatie
In uw gemeente wordt het afval ingezameld op basis van Diftar, 
u betaalt per containerlediging. De afvalcontainers, milieubox en 
afvalkalender horen bij de woning. Een milieupas wordt verstrekt 
aan bewoners van hoogbouw en hoort bij de woning. Verlies van 
uw milieupas melden bij SYP. 

Aanhanger lenen
Op de milieustraat kunt u, tegen betaling van een borg van 
€ 100,- een dagdeel een aanhanger lenen. Om de aanhanger te 
gebruiken moet u wel vooraf telefonisch reserveren bij SYP.
Lees de voorwaarden op www.omrin.nl.

Let op!
U kunt uw inzameldata ook downloaden via
www.omrin.nl of gebruik maken van de 
gratis Omrin afvalapp, geschikt voor iOS, 
Android en Windows.

Slagboomtarief per bezoek             Grof    Grof    Puin       Zwarte  Bouw- en
 Huishoudelijk afval  tuinafval (schoon) grond (schoon) sloopafval
Personenauto of kleiner vervoer  € 6,00   gratis  € 4,00  € - € 6,00
Personenauto met laadvloer of  € 15,00   gratis  € 8,00  € 10,00 € 15,00
aanhanger tot 2,5 meter        
Personenauto met laadvloer of  € 22,00   gratis  € 12,00  zie noot 4 € 22,00
aanhanger van 2,5 tot 3 meter
Personenauto met laadvloer of  € 32,00   gratis  € 16,00  zie noot 4 € 32,00
aanhanger vanaf 3 meter
Overige voertuigen       
Basistarief voor de eerste 4 m3 € 32,00 €  15,00 € 20,00 zie noot 4 € 32,00
Boven 4 m3: verhoging per m3 € 15,00 €   7,00 € 5,00 zie noot 4 € 15,00

Afhalen compostvast : € 12,00
Afgifte matras (per stuk)5:  €  6,00
(Personen)autobanden 
met velg (per stuk):  €  5,00
(Personen)autobanden:  gratis

Afvalstroom Tarief per m3 Voorrijtarief
Grof tuinafval (max. 2 m3 per melding) €  8,00  €  32,50
Grof huishoudelijk afval (max. 2 m3 per melding) €  16,00  €  32,50
Elektrische apparatuur  €  gratis  €  32,50

Heeft u vragen over afval of afvalscheiding? Maak een af-
spraak met de afvalcoach. Bel SYP!

1.  Een personenauto met weggeklapte achterbank wordt beschouwd als een 
laadvloer tot 2,5 meter.

2. Voor gemengde vrachten geldt het tarief voor grof huishoudelijk restafval.
3.  Huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval wordt niet geaccepteerd. 

Dit hoort resp. in de Bio- of Sortibak.
4. Er kan maximaal 1m3 zwarte grond (schoon) worden aangeboden, tegen  
 een tarief van €10,00. Grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd.
5. indien een matras in combinatie met ander grof huishoudelijk afval wordt  
 gebracht, geldt het tarief voor grof huishoudelijk afval.

Noot bij gebruik milieustraat:




