Start bouw nieuw Depot klein gevaarlijk afval op 16 november
Vanaf 16 november a.s. wordt er een nieuw KCA-depot gebouwd op de Milieustraat
aan de Stormsweg 11. Een deel van het huidige depot wordt nog aangehouden voor
het inzamelen van klein gevaarlijk afval, totdat het nieuwe depot klaar is. U kunt dus
nog steeds uw klein gevaarlijk afval kwijt.
Waar kunt u terecht tijdens de bouw?
Op 16 november start de bouw van het nieuwe depot voor klein gevaarlijk (of chemisch)
afval (KCA- depot). Tijdens de verbouwingsperiode blijft een deel van het huidige KCA-depot
op de Milieustraat staan. Een tweetal units: de ontvangst- en de acceptatieruimte, wordt
verplaatst naar de zijkant van het terrein en afgeschermd met bouwhekken. Het ‘tijdelijke’
KCA-depot zal door de daar geplaatste borden voor inwoners goed herkenbaar zijn.
Vernieuwd KCA-depot
Het nieuwe KCA-depot bestaat uit een grote ruimte verdeeld over vier compartimenten.
Door de doorzichtige koepel is er een goede lichtinval. Verder beschikt het depot over een
afzuiging die overeenkomstig de laatste technieken is. Inwoners kunnen stoffen /producten
nu direct op een aanbiedtafel zetten. De KCA-medewerker plaatst het aangeboden materiaal
hierna in de daarvoor bestemde opslagruimte. Dit bespaart tijd voor zowel de inwoner die het
afval aanbiedt, als de medewerkers van de Milieustraat. Bovendien is het een voordeel dat
auto’s aanzienlijk minder lang met een draaiende motor stilstaan en zo minder uitlaatgassen
uitstoten.
Huidige KCA-depot
Het huidige depot dateert uit begin jaren ‘90 en heeft verschillende losse units (ontvangst-,
opslag- en olieruimte). Deze indeling functioneert niet optimaal. Daarnaast zijn de wanden
van het huidige depot onvoldoende brandvertragend. Hiermee voldoet het KCA- depot niet
aan de hedendaagse eisen. Daarom laten we een nieuw depot bouwen.
Klein gevaarlijk afval
U kunt klein gevaarlijk afval tijdens onderstaande openingstijden aanbieden bij de
Milieustraat aan Stormsweg 11. Onder klein gevaarlijk afval wordt met name verstaan: lege
batterijen, accu’s, geneesmiddelen (bij voorkeur naar de apotheek terug), cosmetica, verf,
lijmen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, afgewerkte olie, fotochemicaliën, resten van
agressieve schoonmaakmiddelen en spuitbussen.
Contactgegevens NV MAK
Stormsweg 11
2921 LZ Krimpen aan den IJssel
Tel: (0180) 530 730
nvmak@vangansewinkel.com
Openingstijden
De Milieustraat is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 08.00-16.00 uur en zaterdag
tussen 10.00-16.00 uur. De Milieustraat is gesloten op zon- en feestdagen.
Meer informatie? Kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/milieustraat.

