
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 28 april 2021

Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De inzame-

ling van afval is nog niet samengevoegd. De gemeente Eemsdelta wil de hoeveelheid restafval  

uit huishoudelijk afval verminderen. Dat gaat ons lukken door bijvoorbeeld groente-, fruit- en  

tuinafval, papier en karton, flessenglas en textiel nog beter te scheiden. Maar ook door de afval-

soorten in de juiste container te doen of ze weg te brengen naar inleverplekken. De gescheiden 

afvalsoorten zijn hierdoor beter te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. 

 

 

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 verzamelcontainers.

Papierinzameling in de voormalige 
gemeente Delfzijl  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan  
door verenigingen en scholen. 

Kijk voor de meest actuele inzameldata op 
eemsdelta.nl/afval    

Heeft u vragen over afval scheiden? Mail dan naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

Maandag 3 mei  
Woldendorp, Termunten, 
Termunterzijl en omstreken  
>  A.E. Gorterweg 
>  Abel Olsderweg 
>  AE-weg 
>  Antoni Verburghwijk 
>  Baamsum 
>  Binnen A.E. 
>  Bongiusweg 
>  Borgsweer 
>  Burgemeester  
     Garreltsweg 
>  Dallingeweersterweg 
>  De Vennen 
>  De Zijlen 
>  Eemslaan 
>  Groenelaan 
>  H. Berrelkampstraat 
>  Heemweg 
>  Houwerdastraat 

>  Johan Herwagiusstraat 
>  Kenninckweg 
>  Kerkpad 
>  Klapsterweg 
>  Klein Leger 
>  Lalleweer 
>  Mello Coendersbuurt 
>  Munster 
>  Oude Dijk 
>  Petrus Muntinghepad 
>  Reiderwolderpolder 
>  Schepperbuurt 
>  Schildkamp 
>  Schoolpad 
>  Stutenstreek 
>  Trambaan 
>  Wartumerweg 
>  Zuster Dijkemaweg 
>  Zwaagweg 
 

Papierinzameling in de voormalige gemeente Appingedam  
Op woensdag 2 juni is de inzameling van papier in de voormalige gemeente Appingedam.  
Op donderdag 3 juni gebeurt dit in de buitengebieden. 

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. 
 

Zaterdag 1 mei  
Leermens/Oosterwijtwerd 
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens 
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg 
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis. 
 

eemsdelta.nl/afval


