
Afvalkalender
Wilt u weten wanneer uw afval opgehaald wordt? Kijk dan op 

de website www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender .

Aanbieden van afval
Het te vroeg aan de straat zetten van het huishoudelijke afval veroorzaakt 

overlast. Zet uw afval daarom altijd op tijd aan de straat. Voor 7.00 uur op de 

inzameldag of na 22.00 uur de dag daarvoor.

GFT-e 
Groente, Fruit, Tuin en etensresten (GFT-e) zamelen we afgestemd op het 
seizoen in. Dat betekent dat we GFT-e in de maanden april t/m november 
wekelijks komen legen. Van december t/m maart gebeurt dit één keer in de 
twee weken. Stamp het GFT-e niet te veel aan, anders valt het niet goed uit 
de container tijdens het legen. 

Vraag een reparatie, grotere of kleinere GFT-e container aan door het 

formulier in te vullen op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling.

PMD
Uw verpakkingsplastic, Blik en Drinkpakken (PMD) kunt u verzamelen in een 
speciale zak voor PMD. De zak voor PMD wordt iedere twee weken opgehaald.

Wat mag er in de PMD zak? 
In de PMD zak doet u plastic verpakkingsafval, blikjes en drankkartons.

Stel uzelf de volgende drie controlevragen, voordat u het PMD in de zak

stopt: 1. Is het een verpakking? 2. Is het leeg? 3. Is het uit de keuken of

badkamer? Kunt u op alle drie de vragen JA antwoorden, dan mag het

in de PMD zak.

Nieuwe PMD zakken nodig? Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diverse 

buurtwinkels en gemeenschapshuizen, gemeentehuis, de kringloopwinkels van

Stichting Actief en bij de milieustraten.

Restafval
Restafval is resterend afval waar u nergens mee naar toe kan, hiervoor kunt 
u de blauwe tariefzak gebruiken. De blauwe tariefzakken komen we een keer
per vier weken ophalen. Wilt u eerder uw tariefzak wegbrengen, dan kan dat op
de milieustraten. Naast de normale 60 liter tariefzakken kunt u ook kleinere
tariefzakken van 30 liter kopen. Deze zijn uiteraard de helft goedkoper.

Nieuwe blauwe tariefzakken nodig? Deze kunt u kopen in de 

supermarkten en liggen achter de kassa. Vraag de caissière hiernaar.

Wilt u afval op laten halen?  Stichting actief haalt op afroep grof huishoudelijk 

afval bij u thuis op. Kijk voor meer informatie op www.actiefwerkprojecten.nl. 

Containers 
Op veel plaatsen staan containers voor glas, textiel en luiers en 
incontinentiemateriaal. Dit en   andere afval-soorten kunt u ook gratis naar 
de (mini)milieustraat brengen. Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/afval 
voor locaties en wat je op de (mini)milieustraat kunt inleveren.

  Ingezameld textiel komt terug als tweedehands kleding. Ook verwerken 

we het tot bijvoorbeeld poetslappen of isolatiemateriaal. 

  Van verpakkingsglas maken we nieuwe glazen verpakkingen of producten. 

Glas kunnen we steeds opnieuw gebruiken. 

  Er zijn ook speciale containers voor luiers en incontinentie-materiaal. 
Gebruik hiervoor een speciale zak. Deze kunt u gratis ophalen bij de 

milieustraten, kringloopwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

Het plastic uit de luiers en incomateriaal winnen we terug en is de basis 

voor nieuwe kunststof producten.

  Oud papier en karton kan overal weggebracht worden naar containers 

in de wijk of (mini)milieustraat. Alleen in Boekel en Venhorst wordt oud 

papier en karton huis opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt uw KCA gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps op vrijdag 
en zaterdag. Een keer per maand kunt u hiervoor ook terecht op de 
minimilieustraten:

- Boekel: 1e zaterdag van de maand

- Boxmeer: 2e zaterdag van de maand. Hier kun je ook iedere werkdag

(maandag t/m vrijdag) tussen 13.00 tot 16.00 uur KCA wegbrengen.

- Cuijk: 4e zaterdag van de maand

- Velp: 4e zaterdag van de maand

- Mill: 3e zaterdag van de maand

- Overloon: 2e zaterdag van de maand

- Wanroij: 3e zaterdag van de maand

Voor alle actuele data en andere informatie 
download de afvalapp!

Wat mag er 
in de bak? dit wel maar dit niet

Twijfel je wat bij wat hoort? 
Kijk dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling

Mik jij al in de juiste zak of bak?
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Adressen en openingstijden

Milieustraat en groenstraat
Beijersbos 1, Haps

Open op:
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur

Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Op feestdagen gesloten

Minimilieustraten
De Vlonder 110 Boekel

Valendries 32 (gemeentewerf) Boxmeer

Holthesedijk (gemeente-opslag) Overloon

Simon Homburgstraat (parkeerplaats) Cuijk

Nieuwenhofweg (naast gemeentewerf) Mill

Appèlstraat (naast gemeentewerf) Velp

Molenveld 7 (gemeentewerf) Wanroij

Open op:
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Op feestdagen gesloten

Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/milieustraten 

wat je waar kunt inleveren.

Wist u dat we van GFT-e compost maken? Dit kunt u 
gratis ophalen bij de milieustraat in Haps.

SchonBezig

Zwerfafval is voor iedereen vervelend. Steeds meer inwoners van onze 

gemeente ruimen zelf zwerfafval op. Daar zijn we erg blij mee! De 

gemeente helpt hierbij. SchonBezig is een netwerk van vrijwilligers die 

zwerfafval opruimen. Als je je opgeeft als vrijwilliger, dan krijg je van ons 

spullen om zwerfafval te verzamelen, en zorgen we ervoor dat wij het 

zwerfafval bij je ophalen. Je bepaalt zelf wanneer, waar en hoe je gaat 

opruimen. Zo bepaal je je eigen #vasteprik. Kijk voor meer informatie op 

www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval

Wist u dat het ingezameld PMD weer een grondstof is 
voor onder andere nieuwe verpakkingen?

afvalinzameling 2023 


