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Glas in ’t bakkie

Schone buurt, dankzij u

Veel mensen vieren feest met oud en nieuw en steken vuurwerk af.
Maar vuurwerkresten zijn gevaarlijk en geven een hoop rommel. Echte Groningers
vieren feest en ruimen daarna op. Samen houden we zo onze omgeving schoon
en veilig. TIP: gooi uw vuurwerkresten bij het grijze afval.

Ze waren weer heerlijk die oliebollen en appelflappen!

Gooi het frituurvet en de bakolie in
de gele container bij u in de buurt
U kunt uw gebruikte frituurvet en bakolie gewoon inleveren. Het is een kleine
moeite en draagt bij aan een schonere wereld. Bij steeds meer supermarkten
en afvalbrengstations staan hiervoor gele containers.
Waarom?
Ingeleverd vet en olie kan worden
verwerkt tot schone biobrandstof.
Spoel het daarom niet door de
gootsteen. Dit zorgt voor verstoppingen
in het riool en extra werk bij de
waterzuivering.
Hoe?
Doe het gebruikte frituurvet terug in de
originele verpakking of een oude plastic
fles. Verzamel ook bakolie in een
plastic pot of fles. Doe de afgesloten
verpakking in een gele container bij u
in de buurt. Alleen kleine restjes in de
pan? Veeg die met keukenpapier weg
en gooi dat papier in de vuilnisbak.
Kijk voor meer informatie en
inzameladressen op
www.frituurvetrecyclehet.nl

Glas is eindeloos. Je kunt het blijven
recyclen en het houdt zijn kwaliteit.
Van 1000 kilo gebruikt verpakkingsglas
wordt 1000 kilo nieuw glas gemaakt.
Glas maken van nieuwe grondstoffen
levert minder op en kost veel energie.
Breng daarom dus het glas naar de
glasbak.

Inleveren
kerstbomen
Begin januari 2019 kunt u uw
kerstboom weer aan de straat zetten.
Zet de boom, zonder versiering,
zonder aarde en zonder pot, op
dezelfde plaats waar u normaal uw
grijze afvalcontainer neerzet.
Als u gebruik maakt van een onder
grondse huisvuilcontainer of een
gezamenlijke container, zet dan de
kerstboom voor of bij de woning op
een plaats waar de vrachtauto er bij
kan.
Op de Afvalwijzer 2019 kunt u zien
wanneer wij uw kerstboom komen
ophalen. Kijk op
gemeente.groningen.nl/afvalwijzer.

afschrift basisregistratie
personen
(voorheen uittreksel
bevolkingsregister)
Heeft u een afschrift uit de basisregis
tratie personen (BRP) nodig?
Bestel dit online via gemeente.
groningen.nl/uittreksels-en-aktes
U ontvangt het afschrift dan via de post.

afspraak Verklaring
Omtrent Gedrag
Wilt u een verklaring omtrent gedrag
(VOG) aanvragen?
Maak dan een afspraak op gemeente.
groningen.nl/uittreksels-en-aktes

Deksel, doppen, kurk en etensresten
geen bezwaar
Deksels, doppen, etiketten en kurken
kunnen makkelijk tussen het glas uit
gehaald worden. Vindt u het vies om
potjes of flessen met nog een restje
naar de glasbak te brengen? Laat dan
de dop of deksel erop.

Glas scheiden op kleur
Er is minder wit glas dan gekleurd
glas. Bovendien kun je van wit glas
wel bont glas maken, maar van bont
glas geen wit glas.
Op kleur scheiden bespaart dus
grondstoffen en energie om weer
nieuw wit glas te maken.
Alles weten over het scheiden van glas?
Kijk op glasscheiden.nl

Gratis vergunningen app
Blijf jij graag op de hoogte van alle veranderingen in jouw
woonomgeving? Download dan nu de gratis app GroningenOmgevingsalert voor smartphone en tablet.
Vul je adres even in en krijg automatisch bericht van alle
aangevraagde vergunningen in jouw buurt.
omgevingsalert.nl/gemeenten/groningen

geboorteaangifte doen zonder te wachten?
Maak een afspraak op gemeente.groningen.nl/geboorte-kind-doorgeven

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen

Bellen: 14 050
gemeente_groningen
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek tussen 9.00 en 17.00 uur
(maandag vanaf 13.00 uur) de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer

of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

