BLADKORVEN
Het meeste groenafval uit uw tuin kunt u kwijt in de groene
container. Maar in de herfst ontstaat ook veel afval door
afgevallen bladeren uit de openbare ruimte. Daarom plaatsen wij volgende week (de week van maandag 16 oktober)
bladkorven op plaatsen waar veel bomen staan. U vindt ze
op de volgende plaatsen:
Adorp: Wierumerschouwsterweg (hoek Torenweg); Spoorlaan.
Sauwerd: Plantsoenweg (hoek Stationsstraat); Stationsstraat (hoek Lindenlaan).
SNOEIHOUTRONDE
Van maandag 30 oktober t/m vrijdag 10 november rijden onze medewerkers van Beheer en
Onderhoud weer de snoeihoutronde. U kunt uw snoeihout dan gratis laten ophalen.
Uiterlijk 26 oktober aanmelden
Alleen snoeihout dat is aangemeld, wordt opgehaald. U kunt uw snoeihout online aanmelden
via  www.winsum.nl. Of bel ons: ' 0595-447777. Aanmelden kan tot en met donderdag 26
oktober. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer en hoeveel hout u aan wilt bieden. Uw
telefoonnummer gebruiken wij alleen in noodgevallen. In principe bellen wij u dus niet!
De spelregels
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden. Het hout moet netjes gestapeld aan de kant van de weg
liggen, niet vastgebonden, wel met alle takken in één richting.
• Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route voor 7.30 uur aan de kant van de weg. De
route wordt maar één keer gereden! Als u het hout tijdig heeft aangemeld en neergelegd,
wordt het in ieder geval opgehaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout
een aantal dagen blijven liggen.
• Woont u aan een straat waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen? Leg uw snoeiafval
dan op de plaats waar u normaal uw huisvuilcontainer aanbiedt.
• Snoeihout bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!
Waar en wanneer
Sauwerd, Wetsinge en Adorp: maandag 6 november en dinsdag 7 november.
De vrijdagen 3 en 10 november zijn reservedagen.
Houtsnippers
Op vrijdag 3 oktober en vrijdag 10 november tussen 08:00 en 15:00 uur kunt u houtsnippers
ophalen bij de werkplaats van Beheer en Onderhoud, Schouwerzijlsterweg 8a. Dit geldt zolang
de voorraad strekt. U kunt op deze dagen ook zelf uw snoeihout brengen.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 wilg, Stationsstraat 25, 9771 AD Sauwerd
• 1 esdoorn, bij Torenweg 6, 9774 PJ Adorp
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).
ONKRUID
Regelmatig krijgen wij meldingen over te veel onkruid op wegen en paden. De gemeente is in
2016 gestopt met chemische onkruidbestrijding en overgegaan op een milieuvriendelijke bestrijding. Onkruid wordt nu bestreden door te borstelen, wieden, schoffelen, vegen of branden.
Deze manier van bestrijden is beter voor ons milieu, er komen immers geen chemische stoffen
meer in het oppervlaktewater. Wel is deze duurzame bestrijding minder effectief dan chemische bestrijding. De wortels van het onkruid blijven deels in tact, waardoor het onkruid sneller
weer zichtbaar is.
Er zijn afspraken gemaakt met de aannemer die het onkruid bestrijdt over wat er nog zichtbaar
mag zijn. Daarnaast experimenteren we nog volop met nieuwe vormen van milieuvriendelijke
onkruidbeheersing.
www.contactblad.info
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