
Samen aan de bak met grof afval

November 2022

Geef grof afval een tweede leven via de 
kringloopwinkels

Zijn de spullen die u weg wilt doen nog heel en goed te gebruiken? 
Dan kunt u deze wegbrengen naar de kringloopwinkel. De 
kringloopwinkels verkopen de spullen die u niet meer nodig heeft. 
Of ze zorgen ervoor dat de spullen op de juiste manier hergebruikt 
kunnen worden. Zo krijgen uw spullen een tweede leven en draagt u 
bij aan een beter milieu. U kunt uw spullen zelf brengen, maar het 
kan ook gratis opgehaald worden.

Breng uw grof afval naar het afvalbrengstation 

Grof afval dat niet geschikt is voor de kringloopwinkels brengt u zelf 
weg naar het afvalbrengstation. Dit is gratis en u kunt zoveel grof 
afval naar het afbrengstation brengen als u wilt. Dit is niet gebonden 
aan een maximale hoeveelheid. Neem de HVC-afvalpas mee als u 
naar het afvalbrengstation gaat.

• HVC afvalbrengstation, Zeeasterweg 40C, Lelystad
• Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 
 17.15 uur.

Grof afval is al het afval dat niet in een ondergrondse container, 
restafvalbak of vuilniszak hoort. Grof afval hoort ook niet 
bij het andere afval, zoals plastic, blik en drinkpakken, gft & 
etensresten, oud papier, textiel of glas. Samen met HVC willen 
we grof afval goed scheiden naar afvalsoort zoals hout, steen 
en ijzer. Zo kunnen we deze materialen opnieuw gebruiken of 
recyclen. En schadelijke stoffen kunnen we op de juiste manier 
verwerken. Grof afval dat niet wordt hergebruikt, wordt net als 
restafval verbrand. Dat is slecht voor het milieu en bovendien 
is verbranden duurder dan hergebruiken. In deze nieuwsbrief 
leest u op welke manieren u uw grof afval kwijt kunt.  

Nieuwsbrief grof afval

Welke spullen naar de 
kringloop?

Kringloopwinkels zijn blij met spullen 
die heel, schoon en bruikbaar zijn:
• Meubels
• Lampen
• (Kinder-)kleding
• Schoenen en tassen
• Speelgoed
• Boeken
• Gereedschap
• Huishoudelijke en elektrische 
 apparaten

Waar kunt u terecht?

Kringloopwinkel De Groene Sluis
• Adres: Zuiveringweg 83, Lelystad
• Telefoonnummer:  0320 70 11 52
• Openingstijden: dinsdag tot en met  
 zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
• U kunt goederen brengen   
 van dinsdag tot en met zaterdag  
 tussen 10.00 en 15.00 uur
• www.degroenesluis.nl 

Kringloopwinkel Rataplan
• Adres: De Meent 14, Lelystad
• Telefoonnummer winkel: 
 06-18 58 79 69
• Telefoonnummer ophaalafspraak:  
 088-82 82 782
• Open: maandag tot en met vrijdag  
 van 09.00 tot 18.00 uur; zaterdag  
 van 10.00 tot 17.00 uur; zondag van  
 12.00 tot 17.00 uur
• www.rataplan.nl



Leen gratis een aanhanger 

Heeft u veel grof afval weg te brengen naar het afvalbrengstation? 
U kunt gratis een aanhangwagen lenen bij tankstation ‘t Gilde of bij 
Aanhangwagenbedrijf Van de Burgwal. Kijk voor meer informatie op 
www.lelystad.nl/gratisaanhanger.

Grof afval thuis gratis laten ophalen

Kunt u uw grof afval niet zelf wegbrengen naar het 
afvalbrengstation? HVC haalt op dinsdagen en donderdagen grof 
afval gratis aan huis op. Hiervoor maakt u een afspraak met HVC. 
• Maak een online afspraak via de website 
 www.hvcgroep.nl/zelfregelen. 
• Of bel met de klantenservice van HVC op telefoonnummer 
 0800 – 0700.

Elektrische apparaten
Heeft u oude of kapotte elektrische 
apparaten, zoals een koelkast, 
diepvries, wasdroger, televisie of 
computer? Lever ze dan in bij de 
winkel waar u een nieuw apparaat 
gaat kopen. U kunt deze spullen ook 
gratis laten ophalen door Concern 
voor Werk. Bel voor een afspraak naar 
telefoonnummer 0320 800 000.

Wat is grof afval?
Grof afval is al het afval dat niet in een 
ondergrondse container, restafvalbak 
of vuilniszak hoort. Grof afval hoort ook 
niet bij het andere afval, zoals plastic, 
blik en drinkpakken, gft & etensresten, 
oud papier, textiel of glas. Denk 
bijvoorbeeld aan: 
• Meubels, zoals een stoel, bank, tafel 
• Tuinstoel, tuintafel
• Opblaasbaar zwembad
• Vloerbedekking
• Matras
• Elektrische apparaten 
• Batterijen
• Verfblikken
• Piepschuim Regels voor het aanbieden van uw grof afval

Heeft u met HVC een afspraak gemaakt voor het gratis ophalen van 
uw grof afval? Dan biedt u uw grof afval zo aan:

• Zet uw grof afval tussen 05.00 uur en 07.30 uur aan de weg. 
 Doet u dit eerder? Dan kunt een boete krijgen.
• Zet uw grof afval aan de weg voor uw woning. Zo zien de 
 chauffeurs van HVC waar ze moeten zijn.
• Zet uw grof afval zo neer dat HVC het makkelijk kan  

meenemen. Plaats uw grof afval dus niet tegen een muur of 
schutting. En ook niet naast een ondergrondse of bovengrondse 
container.

• Let op de afmetingen van uw grof afval. Bied maximaal 1 kuub 
aan (dat is 1 meter hoog bij 1 meter lang bij 1 meter breed).

• Verwijder scherpe onderdelen zoals spijkers en grote nieten.
• Biedt u grof tuinafval aan? Maak dan bundels van uw tuinafval. 
• Los tuinafval, zoals bladeren en maaisel, kunt u kwijt in de   

groene bak voor gft en etensresten.

HVC haalt geen bouw- en sloopafval op 
aan huis. Dit afval brengt u zelf weg naar 
het afvalbrengstation. Of u huurt hiervoor 
zelf een big bag of container. U heeft 
hiervoor geen vergunning nodig. Wel moet 
u dit bij ons melden via www.lelystad.nl/
meldingdoen. U meldt waar de big bag of 
bouwafvalcontainer komt en hoe lang deze 
blijft staan. Zo zijn onze wijkopzichters op 
de hoogte en kunnen wij daarmee rekening 
houden bij bijvoorbeeld de veeg- en 
maairoutes.



Maatregelen tegen afval naast 
containers

Afval dat naast de containers wordt gezet vindt 
niemand fijn, ook wij niet. Het ziet er niet netjes uit 
en het geeft overlast van ongedierte en zwerfafval. 
Ook zorgt het voor hoge kosten voor het opruimen 
en schoonmaken. Bovendien kan HVC er niet bij om 
de containers te legen. Met maatregelen willen we 
overlast voorkomen van afval dat naast de containers 
wordt gezet.

Wat doet de gemeente tegen overlast 
van afval?

• We zetten meer wijkreinigers in 
 De wijkreinigers houden zich bezig met meldingen  
 over afval naast containers in die stadsdelen die  
 begonnen zijn met het nieuwe inzamelen. 
• We handhaven en delen boetes uit
 Handhavers werken samen met de wijkreinigers  
 aan een schoon, heel en veilig Lelystad. De 
 handhavers rijden iedere dag door de stad om   
 afvalmeldingen te bekijken. De boete op afval   
 plaatsen naast de container is minstens € 100,-  
 plus € 9,-administratiekosten. 

Adopteer een containertuintje in uw 
eigen buurt

Om te zorgen dat er geen afval naast de 
ondergrondse containers wordt gezet, starten 
we een proef met containertuintjes. Als 
buurtbewoners een ondergrondse container 
adopteren, dan leggen wij daar samen met de 
adoptanten een containertuintje aan. 

Een groene buurt is fijner wonen
Containertuintjes zijn plantenbakken gevuld met 
plantjes, die worden geplaatst op de stalen plaat 
van de ondergrondse containers. Bij het legen 
van de containers, gaan de tuintjes gewoon mee 
de lucht in. Door deze tuintjes zien de containers 
en de plek eromheen er groener en gezelliger 
uit. Buurtbewoners zorgen met elkaar voor het 
onderhoud van de tuintjes. 

Meld u aan voor een gratis containertuintje
We doen een proef waarbij we 10 containertuintjes 
in de stad willen aanleggen. Als de tuintjes een 
succes zijn, dan gaan we op meer plekken in de stad 
containertuintjes maken. Lijkt het u leuk om een 
containertuintje in uw buurt te hebben? Meld u dan 
aan als adoptant van een ondergrondse container. 
Dat kan door een e-mail te sturen naar: 
mensenmakendebuurt@lelystad.nl



Een afvalmelding doet u zo

• Is de boven- of ondergrondse container vol of stuk? 
 Meld dit dan bij de klantenservice van HVC op telefoonnummer  
 0800 – 0700. 

• Staat er afval naast een container? 
 Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan op 3 manieren:
 1. Via de Fixi-app
 2. Via de website www.lelystad.nl/meldingdoen
 3. Via telefoonnummer 14 0320

Maak afval scheiden makkelijker met de 
HVC-app

Met de HVC-app wordt het scheiden van grondstoffen en afval nog 
makkelijker. In de app vindt u daarvoor allerlei hulpmiddelen. Zoals 
de afvalwijzer met handige foto- en barcodescanner, maar ook een 
overzicht van alle containers in uw buurt, de laatste meldingen en 
het maken van een grof afval-afspraak. U kunt de HVC-app gratis 
downloaden in in de App Store (iOS)  en Google Play Store (Android). 
Zoek hiervoor op ‘HVC’.

Waarom zit de nieuwsbrief in een folie?

Hoewel we liever helemaal geen verpakkingsmateriaal om deze 
nieuwsbrief gebruiken, is dat nodig voor de verspreiding door 
PostNL. De folie zorgt ervoor dat de nieuwsbrief een adresetiket 
heeft. De folie om deze nieuwsbrief is een biobased suikerriet 
folie. De biobased suikerriet folie is gemaakt van biomassa 
(hernieuwbare grondstoffen). De folie is niet composteerbaar, 
maar wel  recyclebaar. Gooi daarom de folie in de bak voor plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken.

Op de hoogte blijven? 

•  Volg gemeente Lelystad op 
 Facebook
•  Abonneer u op de nieuwsbrief
  via www.lelystad.nl/
 nieuwsbrief

Het nieuwe inzamelen

Het nieuwe inzamelen is de nieuwe 
manier waarop u uw afval weggooit. We 
willen hiermee bereiken dat we meer 
grondstoffen aan huis ophalen voor 
hergebruik. En dat we minder restafval 
hebben dat verbrand wordt. Voor het 
nieuwe inzamelen hebben we de stad 
opgedeeld in 5 stadsdelen, volgens de 
afvalroutes die de inzamelwagens van 
HVC rijden. De stadsdelen 1, 2 en 3 
werken al met het nieuwe inzamelen. 
Dit betekent dat bewoners een bak 
aan huis hebben voor hun plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken. 
Restafval brengen bewoners zelf 
weg naar de ondergrondse container. 
De stadsdelen 4 en 5 starten naar 
verwachting in 2023 met het nieuwe 
inzamelen. 

Fixi, het nieuwe 
meldsysteem

Ziet u iets in uw buurt wat kapot is of 
vies? Of werkt iets niet goed? Dan kunt 
u dat gemakkelijk aan ons doorgeven 
via Fixi. Dit kan op drie manieren: via 
de website, via de gratis Fixi-app of 
door te bellen naar telefoonnummer  
14 0320. 

Meldt u via de Fixi-app of website  
www.lelystad.nl/meldingdoen? Dan 
kunt u eenvoudig foto’s toevoegen aan 
uw melding. Ook blijft u op de hoogte 
van uw melding en hoort u wanneer 
deze is opgelost.

De Fixi-app is te downloaden in de 
App Store (iOS) en Google Play Store 
(Android). Scan hiervoor de QR-codes:  


