
2017 
Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte                                  

of reiniging kunt u bellen met de gemeente:  
140299 

Of kijk op de website van de gemeente:  
www.edam-volendam.nl/meldingen 



Gewijzigde ophaaldagen voor Edam en                    
Volendam in 2017 vanwege feestdagen. 

 

 

 

Maandag 26 december 2016,  2e Kerstdag 
Het ophalen van grofvuil in Edam, Middengebied, Purmer en Broekgouw komt te vervallen en wordt verschoven 
naar maandag 2 januari 2017. Het grofvuil wordt in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 
 

Maandag 17 april 2017, 2e Paasdag 
Het ophalen van grofvuil in Edam, Middengebied, Purmer en Broekgouw komt te vervallen en wordt verschoven 
naar maandag 24 april 2017. Het grofvuil wordt in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 
 

Donderdag 27 april 2017, Koningsdag 
Het ophalen van huisvuilzakken in Edam, Middengebied en Purmer komt te vervallen en wordt verschoven naar 
vrijdag 28 april 2017. De huisvuilzakken worden in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald.  
 

Donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag  
Het ophalen van huisvuilzakken in Edam, Middengebied en Purmer komt te vervallen en wordt verschoven naar 
vrijdag 26 mei 2017. De huisvuilzakken worden in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 
 

Maandag 5 juni 2017, 2e Pinksterdag 
Het ophalen van grofvuil in Volendam, met uitzondering van het Middengebied, komt te vervallen en wordt ver-
schoven naar maandag 12 juni 2017. Het grofvuil wordt in de heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 
 

Maandag 25 december 2017, 1e Kerstdag 
Het ophalen van grofvuil in Edam, Middengebied en Purmer komt te vervallen en wordt verschoven naar maandag 
18 december 2017.  
 

Dinsdag 26 december 2017, 2e Kerstdag 
Het ophalen van GFT in Volendam, met uitzondering van het Middengebied, komt te vervallen en wordt                 
verschoven naar dinsdag 2 januari 2018. Het GFT wordt in de heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 
 

Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag 
Het ophalen van grofvuil Volendam, met uitzondering van het Middengebied, komt te vervallen en wordt                 
verschoven naar maandag 8 januari 2018. Het grofvuil wordt in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald. 

 



                 januari        februari                        maart                 april 

                  mei               juni                                    juli                     augustus 

        september              oktober                  november                  december 

  Grofvuil Volendam met uitzondering van het Middengebied. 
  Grofvuil Edam, Middengebied, Purmer en Broeckgouw. 
  Inhaaldag grofvuil gehele gemeente Edam-Volendam. 
  G.F.T. Volendam met uitzondering van het Middengebied. 
  G.F.T. Edam, Middengebied, Purmer en Broeckgouw. 
  G.F.T. gehele Gemeente Edam-Volendam. 
  Papier gehele Gemeente Edam-Volendam. 
  Huisvuilzakken Edam, Middengebied en Purmer. 
  Huisvuilzakken Volendam met uitzondering van het Middengebied. 
  Inhaaldag huisvuilzakken gehele Gemeente Edam-Volendam. 

Het op te halen afval mag u op z’n vroegst de dag voor de  ophaaldag na zonsondergang aanbieden.  

Op de ophaaldag zelf moet het  voor 07.30 uur aangeboden worden aan de openbare weg. Voor toelichting          

afvalsoorten zie achterzijde. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, tel: 140299  

Aan deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend 

  Inzameldagen 2017 voormalig grondgebied Edam-Volendam 



Inzameldagen 2017 voormalig  
grondgebied Zeevang  

 
Inzameldagen Rest-afval (grijze container) Inzameldagen GFT afval (groene container) 

maand datum     maand datum     

januari 3 17 31 januari 10 24   

februari 14 28   februari 7 21   

maart 14 28   maart 7 21   

april 11 25   april 4 18   

mei 9 23   mei 2 16 30 

juni 6 20   juni 13 27   

juli 4 18   juli 11 25   

augustus 1 15 29 augustus 8 22   

september 12 26   september 5 19   

oktober 10 24   oktober 3 17 31 

november 7 21   november 14 28   

december 5 19   december 12    22**   

                

Gewijzigde inzameldagen             

Feestdag:  dag: datum: Inhaaldag:    

2e Kerstdag  dinsdag 26-dec 

**vrijdag 22 
december 
2017    

                

Informatie               

Naast de informatie in dit schema wordt u via de gemeentepagina in ‘De Uitkomst’ of de ‘De Stadskrant’ en via websi-
te van de gemeente (www.edam-volendam.nl) op de hoogte gehouden van nieuws en/of wijzigingen. 

Voor algemene vragen over het inzamelen van het huisvuil kan contact worden opgenomen met het KCC van de            
gemeente Edam-Volendam, telefoon 140299. 
Voor specifieke vragen c.q. problemen over de inzameling of een niet geleegde container e.d. kan contact worden    
opgenomen met de klantenservice van de HVC, telefoon 0800-0700 
 

Aanbieden van de containers        

Zet de containers op de ophaaldag voor 07.30 uur met het handvat naar de kant van de 
weg.    

Grofvuil         

Grofvuil kunt u op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur aanmelden bij SUEZ recycling Services in Amsterdam,                     
telefoon 0800-0233399. Aanbieden grofvuil: bundels max. 1,5 m3 per keer, niet langer/breder dan 1,50/0,50 m en 
niet zwaarder dan 25 kg. 



 

       Voormalige gemeente Edam-Volendam 

 

     Voormalige gemeente Zeevang 

 

Groente-, fruit- en tuinafval (G.F.T.) 
GFT afval hoort in de groene container en omvat: schillen en resten van groenten en fruit, doppen van pinda´s en 
noten, koffiefilters en koffiedik, theezakjes en theebladeren, bloemen en planten (geen potten), klein snoeihout, 
gras, stro en bladeren en mest van kleine huisdieren.  

Van april t/m november wordt het G.F.T. afval wekelijks op dinsdag opgehaald. Van december t/m maart 
wordt het G.F.T. afval om de week op dinsdag opgehaald.  
 

Het G.F.T. afval wordt om de week op dinsdag opgehaald. Dit moet voor 07.30 uur aan de openbare weg 
worden gezet.  

Glas 
Op verschillende locaties in de gemeente is het mogelijk om het glas gescheiden op kleur aan te bieden. Aardewerk 
en gloeilampen horen niet in de glasbak. Deze kunt u bij het restafval doen. Vlak glas en spiegels vallen onder      
gevaarlijk afval en kunt u zelf brengen naar de gemeentelijke afval inzamelstations.  
 

Huishoudelijke apparaten (Wit- en bruingoed) 
Alle apparaten met een stekker of batterij worden apart gehouden voor hergebruik. Denk hierbij aan: computers,    
televisietoestellen, broodroosters, radio´s, telefoons, koelkasten etc. U kunt deze ook gratis inleveren op de           
gemeentelijke afvalinzamelstations of laten ophalen op de ophaaldagen voor grofvuil.  
 

Papier en karton 
Het papier en karton wordt wekelijks opgehaald op woensdag. Dit geldt niet voor de volgende wijken: het 
Middengebied, Molenbuurt, Blokgouw 7 en 8, Broeckgouw en een gedeelte van het Munnikenveld. Deze 
dienen gebruik te maken van de in het gebied aanwezige papiercontainers. In de oude kommen wordt op       
zaterdag het papier opgehaald door verenigingen.  
 

Het papier en karton wordt maandelijks huis-aan-huis opgehaald door scholen en verenigingen.                 
Inzameldagen worden in de Uitkomst bekendgemaakt.  
 

Huishoudelijk restafval  
Dit is afval dat na scheiding van grofvuil, G.F.T. etc. overblijft. Dit afval past in een normale afvalzak. 

Dit wordt op een aparte dag opgehaald volgens de kalender en op deze dag mag alleen restafval in een,              
door één man, draagbare vuilniszak aangeboden worden.  

Het restafval behoort in de grijze container en wordt om de week op dinsdag opgehaald. 

 

Kunststof afval (Plastic) 

Huishoudelijke producten die slecht zijn voor het milieu kunt u apart aanbieden. Denk hierbij aan drankflesjes,     
shampoo- en wasmiddelenflacons.  

U vindt de speciale inzamelcontainers bij de volgende locaties:  
 Winkelcentrum de Stient te Volendam; 

 Zwembad de Waterdam aan de Harlingenlaan te Volendam; 

 Ingang van de Matthijs Tinxgracht te Edam; 



 Zeestraat naast de ingang van het parkeerterrein Amvo te Volendam; 

 Langemeerstraat tegenover nummer 1 te Edam; 

 Gemeentelijk inzamelstation, Julianaweg 137 te Volendam; 

 Winkelcentrum Burgemeester van Baarstraat te Volendam; 

 Supermarkt Hyacintenstraat te Volendam; 

 Supermarkt Raadhuisstraat te Oosthuizen; 

 Gemeentelijk inzamelstation, Hoornse Jaagweg 2a te Oosthuizen.  

 

Grof huishoudelijk afval 
Grofvuil zijn de grote stukken afval die niet in een normale afvalzak passen. Denk aan meubilair,                            
vloerbedekking, fietsen, bedden, takken etc. Onder grofvuil wordt geen bouw- en sloopafval of                                
betonproducten verstaan. Bouw- en sloopafval kunt u gratis bij de gemeentelijke afval inzamelstations brengen.  

Het grof huishoudelijk afval wordt opgehaald volgens de kalender en is verdeeld in de volgende wijken:   
Edam, het Middengebied en de Purmer, deze is donkerblauw gekleurd. Volendam met uitzondering van 
het Middengebied, deze is rood gekleurd. Dit afval mag niet langer zijn dan 2 meter.  
 

          U kunt het grof afval op werkdagen van 9:00 tot 13:00 uur aanmelden bij SUEZ Amsterdam,                               
tel. 0800 0233399. Grofvuil max. 1,5m3 per keer. Het grof afval mag niet langer zijn langer/breder zijn dan 
1,50m en 0,50m en niet zwaarder dan 25kg. Los afval moet gebundeld worden aangeboden. 
 

Asbest 
Als asbest in stofdeeltjes vrijkomt is het gevaarlijk voor de gezondheid.  
Wilt u zelf asbest verwijderen, dan moet u dit verplicht vooraf melden bij de gemeente, tel: 140299. U krijgt dan te 
horen of u het asbest zelf mag verwijderen of niet. U hoort vervolgens hoe u het asbest moet inpakken.  
Wanneer u het asbest op de juiste wijze heeft verpakt, kunt u het naar de gemeentelijke afvalinzamelstations           
brengen.  
 

Textiel 
Textiel wordt verzameld door Stichting het werkende Missieteam, Slobbeland 4, Volendam.   
 

Ieder jaar wordt viermaal textiel huis-aan-huis opgehaald. De Zeevangse fanfare verzorgt de inzameling de 
eerste zaterdag in mei en november. De andere kledingacties worden gehouden door Baanstede Kringloop. 
De ophaaldata worden in de Uitkomst vermeld. Aanbieden van textiel en schoeisel kan ook bij de             
Zeevangse fanfare: de heer L. Petiet, G. van Vianenstraat 1 te Oosthuizen tel. (0299) 403 210 of bij de     
gemeentelijke inzamelstations. 
 

Inzameling kerstbomen  
        Kerstbomen kunt u bij het grof huishoudelijk afval aanbieden.  
 

U kunt u oude kerstboom aanbieden bij het grof huisvuil. U dient dit wel van tevoren te melden bij SITA     
Recycling Services. Indien u de kerstboom in kleine stukken knipt, kun u hem ook in de G.F.T. container   
aanbieden. Ook kunt u de kerstboom naar bij de gemeentelijke inzamelstations brengen.  
 

Bruikbare huisraad  
Goede gebruikte huisraad en nog werkende apparaten (behalve koelkasten en vrieskisten) kunt u aanmelden bij      
Noppes Kringloopwinkel, Cantekoogweg 23 te Purmerend tel: (0299) 411 001. Op afspraak worden de goederen 
gratis bij u opgehaald.  
 



Openingstijden milieustraten 
Als inwoner van Edam-Volendam is het mogelijk om gratis uw grof huishoudelijk afval weg te brengen.  
De milieustraten zijn gelegen aan de Julianaweg 137 in Volendam en de Hoornse Jaagweg 2a in Oosthuizen. 
 

Openingstijden Julianaweg 137 

· maandag t/m vrijdag 07.30 - 11.45 uur en 13.00 - 16.15 uur; 

· maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.00 - 19.15 uur; 

· zaterdag 08.00 - 11.45 uur. 
 

Openingstijden Hoornse Jaagweg 2a 

· maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend 10.15  - 12.00 uur; 

· eerste zaterdagochtend van de maand 10.15 - 12.00 uur. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend 

Denkt u eraan dat in de Bouwvak en met feestdagen afwijkende openingstijden kunnen gelden. Hiervan 

wordt altijd melding gedaan op onze website (www.edam-volendam.nl) in een afzonderlijk bericht. 




