
Maatregelen afval en parkeren
Kerst en Oud & Nieuw 2020 - 2021 
De feestdagen staan weer voor de 
deur en dat betekent dat de gemeente 
Rotterdam op andere dagen huisvuil 
ophaalt, parkeerautomaten, 
containers en prullenbakken afsluit 
en kerstbomen apart ophaalt.

Ga voor meer informatie over afval 
in Rotterdam naar Rotterdam.nl/afval. 
Informatie over Oud & Nieuw 
in Rotterdam vindt u op 
Rotterdam.nl/oudennieuw.
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Wijkcontainers
Op 31 december sluit de 
gemeente een derde (2000) 
van de wijkcontainers af. 
Op 2 januari 
kunt u uw afval 
weer kwijt in 
deze containers.

Textiel

Papier

Papier en karton

Papier en textiel
De gemeente sluit van 27 december tot 
en met 3 januari containers voor papier 
en textiel af. Vanaf 4 januari kunt u 
weer papier en textiel weggooien.

P

Parkeerautomaten
Op 31 december sluiten we alle 600 parkeerautomaten af met 
een stalen kap, om schade te voorkomen. Dit gaat gefaseerd. 
De normale parkeertarieven gelden op deze dag, maar als 
de automaat is afgesloten wordt niet meer gehandhaafd om 
automobilisten die zijn aangewezen op het betalen van 
het parkeergeld aan de automaat tegemoet te komen. 
Op 1 januari zijn de parkeerautomaten weer open.

Openbare prullenbakken
We sluiten tussen 27 en 31 december 1000 
prullenbakken af. Uiterlijk 4 januari kunt 
u hier weer afval weggooien. Prullenbakken
in winkelgebieden sluiten we af van
31 december tot uiterlijk 2 januari.
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Ophaaldata huisvuil
Op beide kerstdagen en nieuwjaarsdag legen we geen 
huiscontainers. De ophaaldagen zijn verplaatst naar 
24 december en 1 januari. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl 
of download de AfvalWijzer app voor de exacte 
ophaaldagen in uw straat.

Kerstbomen
Van 28 december tot en met 
15 januari kunt u uw kerstboom 
naast de wijkcontainer neer-
leggen (niet op de plaat) of op 
de plek waar u de huiscontainer 
zet. We halen de kerstbomen 
(zonder versiering) apart op. 
Tienduizenden kerstbomen 
worden verwerkt tot houtsnippers 
en compost.

Grofvuil
Op 24, 25, 26, 30 en 31 december en 1 januari halen we geen grofvuil op. 
U kunt op deze dagen geen afspraak maken. U kunt wel uw grofvuil weg-
brengen naar het milieupark op 24, 30 en 31 december. Op donderdag 24 en 
op donderdag 31 december sluiten de milieuparken wel eerder, om 15:00 uur.

Help de vuilnismannen en -vrouwen
De medewerkers van de gemeente werken hard om ook tijdens de feestdagen alle containers op tijd 
te legen en de stad schoon te houden. Help deze vuilnisophalers en reinigers:
• Gooi huishoudelijk afval in de container. Het kost veel werk en tijd om afval dat naast de container

 staat op te ruimen
• Is de afvalcontainer vol? Loop dan naar een andere container of neem het afval weer mee naar huis

en wacht tot de bak geleegd is. Overzicht containers: Rotterdam.nl/plattegrondwijkcontainers
• Maak kartonnen dozen klein en plat door ze te scheuren, te snijden of erop te springen. Zo komt er

niks klem te zitten en raken de papiercontainers minder snel vol.
• Zet grofvuil of (kapotte) spullen die niet in de container passen níet op straat, maar breng ze gratis

 naar een milieupark.

Samen met u houdt de gemeente de stad schoon. 
#Buitenisvanonsallemaal.8 december 2020
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