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• Glas, papier en grof tuinafval worden wél apart ingezameld. 
Er zijn 2 locaties met een papier container, glas container en 
een vak voor grof tuinafval (snoeiafval/grotere takken). Verzoek
om grof tuinafval vooraf aan te melden, bij voorkeur online via 
het formulier op vlieland.nl.

Zeer vriendelijk doch dringend verzoek om nooit vuilniszakken 
naast een container te plaatsen, dit om ongedierteproblemen 
te voorkomen. Mocht onverhoopt een container vol zitten, 
verzoek om dit telefonisch te melden (0562-452700) zodat 
direct actie ondernomen kan worden.

2. Grof huishoudelijk afval: vooraf aanmelden
Als u grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dat tot 16.00 
uur de dag voor de maandelijkse ophaaldatum bij de Gemeente 
Vlieland aanmelden: bij voorkeur online via het formulier op 
vlieland.nl of anders telefonisch (0562-452700). Het afval kunt 
u op de ophaaldag neerzetten bij de  dichtstbijzijnde afval 
inzamellocatie. Vanaf 7.30 uur wordt het afval opgehaald.  
De standaard maandelijkse ophaaldagen zijn:• Regulier grof huishoudelijk afval: eerste dinsdag van de maand• Wit/bruingoed zoals koelkasten, wasmachines, etc.: tweede 

dinsdag van de maand• Let op: onder grof huishoudelijk afval valt geen bouw- en 
sloopafval!

Huiseigenaren die niet in staat zijn om dit maandelijkse 
ophaalschema te volgen, kunnen contact opnemen met de 
Gemeente Vlieland (bij voorkeur online via het formulier op 
vlieland.nl) om het afval op een afwijkende ophaaldag op 
te laten halen. Dit om te voorkomen dat het afval onnodig 
lang blijft staan. Dit geldt ook indien er al wat staat en er 
bijgeplaatst wordt.

3. Bouw- en sloopafval: zelf afleveren bij de Gemeentewerf 
of tegen betaling laten ophalen
Bouw- en sloopafval zoals tegels, sanitair, chemisch afval 
(verfblikken), etc. is géén grof huishoudelijk afval en dient 
afgeleverd te worden bij de Gemeentewerf aan de Fortweg:• U kunt dit zelf doen, de openingstijden van de 
Gemeentewerf staan op vlieland.nl• U kunt een Vlielandse aannemer/transportbedrijf vragen 
om het tegen betaling op te halen

4. Ongediertebestrijding: preventie!
Het nemen van de juiste preventieve maatregelen is essentieel 
voor het tegengaan van zwerfafval en het bestrijden van ongedierte:• Ga zorgvuldig om met huishoudelijk afval: plaats geen 

afvalzakken naast de afvalcontainers en ook niet “tijdelijk” 
buiten bij het huisje. Meeuwen vreten vaak de zakken aan 
waardoor er etensresten in het milieu komen.• Zorg dat de begroeiing binnen 1 meter van uw huisje kort 
gemaaid is.

Mocht u ondanks het nemen van deze preventieve 
maatregelen toch ratten zien, meld dit dan bij de  
Gemeente Vlieland (0562-452700).

Vragen of meer informatie? 

Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
Tel: (0562) 452 700
info@vlieland.nl
www.vlieland.nl
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Informatie voor eigenaren

Afval inzamellocaties voor restafval, 
papier, glas, grof tuinafval
Op de kaart op de voorzijde staan de nieuwe 
afval inzamellocaties met ondergrondse 
afvalcontainers. 

• Er zijn diverse locaties met een 
restafval container voor het deponeren van 
vuilniszakken. Onze afvalverwerker Omrin 
scheidt al uw huishoudelijk afval zorgvuldig 
na in een geavanceerde scheidingsinstallatie 
in Heerenveen. U kunt daarom ook plastic, 
groente- en fruitafval en klein tuinafval in uw 
vuilniszak deponeren. Dat moet gewoon in 
de ondergrondse container.

Voor een schone en duurzame wereld
In Heerenveen verwerkt Omrin (Fries 
voor “kringloop”) uw huishoudelijk afval, 
waaronder kunststof-drankenkartons en 
metalen- op een duurzame en circulaire 
manier. Omrin is zelfs verkozen tot 
‘duurzaamste bedrijf van Nederland’. U kunt 
daarom ook plastic, groente- en fruitafval en 
klein tuinafval in uw vuilniszak deponeren 
voor de ondergrondse container.
Het wordt geschikt gemaakt voor hergebruik 
in nieuwe producten en voor duurzame 
energie. Uit uw organisch restafval afval 
wordt groengas gemaakt. Steeds meer 
voertuigen van Omrin rijden zo fossielvrij op 
groengas, gemaakt uit afval. Zo zorgen we 
samen voor een mooie, schone en duurzame 
wereld. Samen halen we alles eruit!


