
Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Loppersum  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan door verenigingen  
en scholen. U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar de verzamel-
containers. 

Zaterdag 17 april  
Stedum  
Door Gereformeerde Kerk. Papier 
wordt opgehaald als het vanaf 09.30 
uur aan de weg staat.  
 
Zaterdag 17 april  
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum 
WJG Garrelsweer. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 24 april  
Westeremden 
Door OBS Abt Emo. 
Verzamelcontainer parkeerplaats 
school Abt Emo. 
 
Zaterdag 24 april  
Loppersum 
Door Prinses Beatrixschool  
Loppersum/Wilgenstee. Huis-aan-huis 
van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur. 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 24 april  
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/ 
Westerwijtwerd 
Door Muziekvereniging Concordia. 
Verzamelcontainer Muziekvereniging  
Concordia. 
 
Vrijdag 30 april  
Eenum 
Door gezamenlijke Dorpsbelangen 
Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd. 
In de parkeerhaven langs de weg ter 
hoogte van Schoolweg 19 en  
huis-aan-huis. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, 
Loppersum. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer parkeerplaats bij  
sporthal Hippolytushal, Middelstum. 
Niet in het weekend, tijdens vakanties 
en feestdagen.       

Woensdag 14 april 2021

eemsdelta.nl/afval

Inzameling klein chemisch afval  
In de voormalige gemeente Appingedam  
Vanaf woensdag 14 tot en met vrijdag 16 april kunt u klein chemisch afval inleveren bij 
de chemokar. Zet voor afhalen de afvalkalender voor het raam. De chemokar rijdt tussen 
08.30 en 15.00 uur. Daarna staat de chemokar deze week tussen 15.15 en 15.45 uur op 
een vaste standplaats, zoals op woensdag aan de parkeerplaats Kattendiep, donderdag 
aan het Harddraversplein en op vrijdag op de parkeerplaats aan het Overdiep. Lever het 
afval op de aangegeven inzameltijd in en laat het niet onbeheerd liggen. 
 
In de voormalige gemeente Delfzijl  
Vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 april kunt u klein chemisch afval (kca) inleveren 
bij de chemokar. De halteplaatsen en inzameltijden vindt u op eemsdelta.nl/afval. Lever 
het afval op de aangegeven inzameltijd in en laat het niet onbeheerd liggen. 
 
In de voormalige gemeente Loppersum  
De eerstvolgende mogelijkheid om klein chemisch afval (kca) aan huis te laten ophalen 
door de chemokar is vrijdag 4 juni.   
 
 
 Afvaloverslagstation Kloosterlaan, Farmsum  

Inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam en Delfzijl kunnen  
klein chemisch afval (kca) tijdelijk inleveren bij het Afvaloverslagstation  
Kloosterlaan aan de Warvenweg 15 in Farmsum. Dit kan op woensdag 28 april.  
Deze mogelijkheid is tijdelijk, omdat het kca-depot in Appingedam vanwege  
de coronacrisis voorlopig gesloten blijft. Meer informatie over kca vindt u op 
eemsdelta.nl/afval. 

Milieustraat Usquert  
Inwoners van de voormalige gemeente Loppersum kunnen dagelijks kca  
naar de Milieustraat in Usquert brengen. De openingstijden: elke werkdag  
van 08.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 08.00 tot 
12.00 uur. 


