
Opruim dag Lievendaal 
Zaterdag 25 april 2020 van 10.00 – 14.00 uur 

 

Beste buurtbewoners, 
 
Dit jaar organiseren wij weer een opruim dag in Lievendaal. Op het parkeerterrein voor 

Gemeenschapscentrum Lievendaal aan de Lievendaalseweg 3 komen kraakwagens en 
containers te staan waar u vanaf 10.00 uur terecht kunt met uw wit- en bruingoed, oud ijzer, 

tuinafval e.d.  
Op de achterzijde van deze brief leest u wat er allemaal wel en niet is toegestaan. 
 

Om een verkeerschaos te voorkomen geldt er tijdens de opruimactie een route.  
U kunt het parkeerterrein alleen oprijden via de Loeffstraat Lievendaalseweg.  

Zonder deze brief kunt u hier geen afval achterlaten. Vanaf hier krijgt u aanwijzingen van 
onze vrijwilligers. Volg deze a.u.b. op.  
Als u alles in de juiste kraakwagen hebt achtergelaten kunt u het parkeerterrein uitsluitend 

verlaten richting Johannes Buijslaan. Wij rekenen hiervoor op uw begrip. 
 

Heeft u overtollige kleding (in zak) of schoenen (per paar samen gebonden) die nog een 
tweede kans verdienen, deze kunt u in de kledingcontainer deponeren voor het 
gemeenschapscentrum Lievendaal. 

 
Wij hopen overigens dat u deze dag niet alleen uw eigen huisvuil opruimt, maar ook samen 

met uw buren de stoepen en achterpaden een goede schoonmaakbeurt zult geven door deze 
weer onkruidvrij te maken. 

 

Bezoek ook onze koffiekraam 
 
Wij vinden het erg gezellig als u na het wegbrengen van uw afval nog eventjes de tijd neemt 

voor een buurtpraatje met een gratis kopje koffie of thee bij onze koffiekraam.  
 

Belangrijk om te weten: 
  

 Deze opruim dag is alléén bedoeld voor bewoners van Lievendaal. 

 Afval kan alleen worden afgegeven op vertoon van deze brief. 
 Op de achterzijde van deze brief kunt u lezen welk afval wel of niet aangeboden  

mag  worden. 
 U dient de instructies van de aanwezige vrijwilligers te allen tijde op te volgen  
 (zij zijn herkenbaar aan hun gele gekleurde hesjes) 

 Kinderen onder 12 jr. zijn niet toegestaan op het werkterrein 
 Het betreden van het terrein en/of storten van afval is geheel op eigen risico. 

 St. Wijkoverleg Lievendaal is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade. 
 
   

 

Help a.u.b. ook de ouderen of zieken in uw omgeving,  

die fysiek niet in staat zijn om zelf hun afval te brengen    



 

U kunt uw afval brengen  
alleen tegen inlevering van deze brief 

 
 

 

Welk afval mag u wel aanbieden
 Grof tuinafval (bladeren, 

takken, stronken e.d.) 

 Hout 

 Oud ijzer / metaal / auto accu ‘s 

 Wit- en bruingoed 

 Grof huisvuil (meubels e.d.) 

 

 

Welk afval mag u niet aanbieden 
Onderstaand afval kunt u naar de milieustraat brengen 

 

 Tegels 

 Puin / zand 

 Oud papier 

 Glas 

 Asbesthoudende materialen  

 

 Autobanden 

 Afgewerkte olie 

 (Klein) chemisch afval 

 Tv ‘s, koelkasten of diepvriezers 

 Overige accu ‘s  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Deze opruimdag is een initiatief van Stichting Wijkoverleg Lievendaal  

i.s.m.: Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Politie en Oud IJzerhandel Eindhoven 


