De bak

voor een schonere stad
Den Haag

op orde
schoonmooi
maakt het

De ondergrondse
restafvalcontainer

Zo werkt het!
1

	 Gebruik kleine zakken,
maak de zak goed dicht.

2

	 Doe de zak in de container.

3

	  Sluit altijd zachtjes het deksel.

4

	 Gebruik de container tussen
7.00 en 22.00 uur.

In uw buurt zijn ondergrondse containers
voor restafval (ORAC’s) geplaatst. De ondergrondse containers zijn afgesloten met een
klep. Daardoor kan er geen ongedierte bij.
Dit is stukken schoner en veiliger dan losse
vuilniszakken op straat, op uw balkon of
(in uw minicontainer) in de tuin.
U kunt vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen in
de week uw afval kwijt in een ondergrondse
container. Houd wel rekening met uw buren.
We vragen u om tussen 22.00 uur ’s avonds
en 07.00 uur ’s ochtends géén huisvuil in de
container te gooien.

Grofvuil? Niet zomaar op straat!

containers. Gebruik daarvoor een vuilniszak

Huishoudelijk afval dat niet in een vuilnis-

die u goed dicht maakt. Wilt u uw GFT toch

zak past noemen we grofvuil. Als het niet

gescheiden aanbieden, breng het dan naar

in een vuilniszak past, past het ook niet in

het afvalbrengstation.

de ondergrondse container. Voorkom troep
op straat en zet nooit grofvuil naast de

Glas, papier, kunststof en textiel

container. Als u afval toch naast de con-

Dit afval kunt u kwijt in de daarvoor

tainer zet, kunt u een rekening krijgen voor

bestemde containers bij u in de buurt.

het opruimen ervan. Grofvuil kunt u gratis

Eens per 4 weken wordt het papier ook

aanbieden bij een afvalbrengstation.

huis-aan-huis ingezameld. Door uw afval

Vergeet dan niet uw afvalpas mee te

gescheiden aan te bieden levert u een

nemen! U kunt ook een afspraak maken

belangrijke bijdrage aan hergebruik van

om het op te laten halen. Bel hiervoor

grondstoffen. Kijk op www.denhaag.nl/afval

met 14070.

voor de dichtstbijzijnde containerlocaties.

GFT

Bedrijfsafval

In sommige wijken wordt het groente-,

Bedrijven (ook winkels) gaan geen gebruik

fruit- en tuinafval niet huis-aan-huis

maken van de ondergrondse containers.

opgehaald. In deze wijken kunt u uw GFT

Zij blijven hun afval op de gebruikelijke

aanbieden in de nieuwe ondergrondse

manier aanbieden.

Zo blijft uw buurt schoon!

Let op!
Handhavers van de gemeente

✔ Gooi het huisvuil in een gesloten zak in de
ondergrondse container.

controleren op het juiste gebruik van
de ondergrondse containers. Als u
huisvuil tóch op straat zet, riskeert u

✔ Maak de zak niet te vol. Gebruik bijvoorbeeld
een pedaalemmerzak of een plastic tas.

een forse boete. U mag geen huisvuil
naast de ondergrondse container
plaatsen. Wanneer de ondergrondse

✔ Verpak afval dat kan gaan stinken extra goed.

container vol of verstopt is, kunt u dit
melden via www.denhaag.nl/afval.

✔ Geen bedrijfsafval in de container.

Kijk bij ‘Meldingen’.

Ondergrondse
containers hebben
veel voordelen
• Altijd beschikbaar
• Huisvuil eerder uit uw huis
• Ook voor kleine
hoeveelheden
• Minder kans op
ongedierte (ook in huis)

Adopteer een
ondergrondse container

• Minder stank

U kunt nog een extra steentje bijdragen aan een

• Geen zwerfafval door

schone en prettige leefomgeving door een rest

opengescheurde zakken
• Schonere woonomgeving

afvalcontainer te adopteren. Kijk hiervoor op
www.denhaag.nl/afval. Als u een container
adopteert, krijgt u een sleutel van de container,
zodat u verstoppingen zelf kunt opheffen.
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Heeft u na het lezen van deze folder en het bekijken
van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen?
Mailt u die dan aan oracs@denhaag.nl of neem
contact op met de gemeente op telefoonnummer
14070.
Meer informatie over gescheiden afval of het gebruik
van uw ondergrondse container vindt u ook op
de website. Hier vindt u tevens andere handige tips
en informatie om zelf uw wijk schoon te houden.

