
Afvalwijzer 
Gemeente Meerssen 2021 

Deze uitgebreide Afvalwijzer is een aanvulling op de persoonlijke afvalwijzer die u in  

december 2020 per post heeft ontvangen. De uitgebreide versie bevat geen persoonlijke afvalkalender.  
Bent u deze kwijt? U kunt op www.meerssen.nl (afvalwijzer) een nieuwe afvalkalender downloaden. 

http://www.meerssen.nl/
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Service-informatie  
  
 

 Afval niet opgehaald?  

 Vragen/opmerkingen over inzameling afval?       

 Nieuwe (of extra) GFT-container aanvragen?  

 Wilt u een nieuwe Milieupas aanvragen?  

Bel 14 043 (toets 1). Of mail besteuitafval@meerssen.nl 

    

 Vragen over extra ophaaldienst grof restafval, grof tuinsnoeisel?   

 Bent u getuige van een illegale storting?  

 Wilt u melden dat ergens afval is gedumpt?  

 Heeft u vragen over het afvalstoffenbeleid?  

Bel 14 043 (Klant Contact Centrum). Of mail info@meerssen.nl 

 

 Vragen over ophalen bruikbare spullen: Kringloop Zuid (blz. 20) 

 Vragen over ophalen oudpapier: inzamelende verenigingen (blz. 22) 

 

mailto:besteuitafval@meerssen.nl
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Afvalwijzer Gemeente Meerssen 2021 
 

 

 

Voor u ligt de Afvalwijzer 2021.  

Deze bevat informatie over de wijze  

waarop inwoners van de gemeente 

Meerssen hun afval kwijt kunnen.  

 

Uw persoonlijke afvalkalender 

Uw persoonlijke afvalkalender heeft u in 

december 2020 per post ontvangen.  

Hierop kunt u in één oogopslag zien  

welke afvalsoort op een bepaalde dag  

bij u aan huis wordt opgehaald.  

 

Bent u uw persoonlijke  

afvalkalender kwijt?   

Via internet kunt u een nieuwe afvalkalender  

downloaden: www.besteuitafval.nl.  

 

In deze uitgebreide Afvalwijzer treft u  

meer informatie aan over de inzameling  

van verschillende afvalstoffen.  

 

Aandachtspunten:  

• Ook in 2021 kunt u ook gebruikmaken van de 

Rd4-milieuparken in de regio. Meer informatie: 

zie www.besteuitafval.nl of gebruik de Milieu 

App.  

• Van Afval Naar Grondstof (VANG). De 

landelijke VANG-doelstelling is maximaal 100 

kilogram niet herbruikbaar restafval per persoon 

per jaar in het jaar 2020. De VANG-doelstelling 

voor het jaar 2025 is maximaal 30 kilogram niet 

herbruikbaar restafval per persoon per jaar. Om 

deze doelstelling te halen zijn verdere acties om 

afval te voorkomen noodzakelijk. Zoals 

bijvoorbeeld de invoering van statiegeld op alle 

plastic flesjes onder de 1 liter vanaf 1 juli 2021. 

Over verdere acties zullen wij u tijdig 

informeren.  

• De poorttarieven bij de milieuparken voor 

huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, 

matrassen, dakleer, c-hout en grond zijn 

gewijzigd voor het jaar 2021. Zie voor meer 

informatie www.besteuitafval.nl of gebruik de 

Milieu App. Door optimaal scheiden van afval in 

herbruikbare componenten kunt u kosten 

besparen.  

 

 

Milieu App 

Maak gebruik van de handige Milieu App met  

informatie over afvalinzameling, inzamel-     

dagen in uw buurt, de milieuparken etc.  

Via deze Milieu App kunt u tevens   

gebruikmaken van de digitale Milieupas. 

 

Handig! 

U kunt via de App instellen dat u een melding 

ontvangt  als er afval in uw buurt wordt 

ingezameld. Zo weet u steeds op welke dag welk 

afval wordt opgehaald.  

 

App installeren 

U kunt de Milieu App installeren op uw 

smartphone via de App-store (IOS) of Google 

Play-Store (Android). 

 

Vragen over de Milieu App? 

Bel tel. 14 043 (keuzetoets 1).  

 

 De prijs van de gemeentelijke Restzak 

blijft in 2021 hetzelfde als in 2020: 

€ 1 voor een 50 liter Restzak en € 0,50 voor 

een 25 liter Restzak. 

 

 Nieuwe wel-niet lijst voor GFT-afval 

Wat mag er wel en niet in de GFT-bak? De 

nieuwe wel-niet lijst biedt uitkomst en 

schept duidelijkheid! (Zie voor de 

uitgebreide lijst bladzijde 7 en 8 van deze 

afvalwijzer). 

 

Meer informatie nodig?   

telefoon 14 043 

E-mail: besteuitafval@meerssen.nl  

www.besteuitafval.nl 

 

of gebruik de Milieu App 
 

http://www.besteuitafval.nl/
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Inzameldagen & –gebieden Restzakken, GFT- & PMD-afval 
 
Op uw persoonlijke afvalkalender ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag in uw straat 

wordt opgehaald. Bent u de persoonlijke afvalkalender kwijt? U kunt een nieuw exemplaar downloaden via 

www.besteuitafval.nl.  Geen internet? Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 

043. E-mail: info@meerssen.nl. 

  

Maandag   

Oneven weken: Restzakken Weert,  Bunde en Geulle  

Het hele gebied gelegen ten westen van de A2,  
inclusief het gebied gelegen tussen de rijbanen A2 

Even weken: GFT-afval Weert,  Bunde, Geulle en een gedeelte van Rothem 
Het hele gebied gelegen ten westen van de A2, inclusief het gebied  

gelegen tussen rijbanen A2. Tevens een gedeelte van Rothem.  
De straten zijn in het groen aangegeven op onderstaande kaart.  
 

 

  

Dinsdag  

Oneven weken: Restzakken  Meerssen, Ulestraten en Rothem  
Het hele gebied gelegen ten oosten van de A2 

Oneven weken: PMD-afval  
 

Rothem en het gebied gelegen ten zuiden  
van de spoorlijn Maastricht-Valkenburg  

De straten zijn in het oranje aangegeven op onderstaande kaart 
 

Even weken: GFT-afval 
 

Meerssen, Ulestraten Rothem 
Het hele gebied gelegen ten oosten van de A2.  
Met uitzondering van het gedeelte van Rothem  
waar op maandag het GFT-afval wordt opgehaald 

  

Vrijdag  

Even weken: PMD-afval 
 

Meerssen, Ulestraten, Weert, Bunde en Geulle 
Met uitzondering van het gebied gelegen ten zuiden van  

de spoorlijn Maastricht-Valkenburg. Hier wordt in de even  
weken op dinsdag het PMD opgehaald 

http://www.besteuitafval.nl/
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Spelregels restafval & GFT-afval  
 

Restafval  

 Particulieren die afvalstoffenheffing betalen en bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen 

gebruikmaken van de gemeentelijke dienstverlening (deze bedrijven mogen echter geen gebruikmaken 

van de milieuparken). Restafval mag uitsluitend aan de inzameldienst worden aangeboden in de 

gemeentelijke Restzak (witte zak met blauwe opdruk Gemeente Meerssen). 

 Uitzondering: huishoudens die gebruikmaken van ondergrondse inzamelvoorzieningen voor afval (bijv. 

bij appartementencomplexen) kunnen hun restafval kwijt in de ondergrondse containers. Betreffende 

bewoners hebben een hiervoor geactiveerde milieupas. 

 Overige bedrijven dienen zelf zorg te dragen voor afvalverwijdering.  

 De Restzakken worden elke veertien dagen opgehaald (even genummerde kalenderweken). 

 Restzakken mogen pas op de inzameldag (vanaf 7.30 uur) aan de straat worden gezet.  

Hierdoor voorkomt u dat zwerfdieren of onverlaten de zakken openscheuren. 

 U mag een onbeperkt aantal Restzakken aanbieden.  

 

Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT) 

 Elk huishouden dat afvalstoffenheffing betaalt en elk bedrijf dat reinigingsrecht betaalt,  

krijgt een groene GFT-container ter beschikking.  

 Uitzondering: huishoudens die gebruikmaken van ondergrondse inzamelvoorzieningen voor afval (bijv. 

bij appartementencomplexen) kunnen hun GFT-afval kwijt in de ondergrondse containers. Betreffende 

bewoners hebben een hiervoor geactiveerde milieupas.  

 De GFT-container wordt elke veertien dagen geleegd (oneven genummerde kalenderweken).  

 Bij de inzameling van GFT-afval mag u maximaal twee bundels tuinafval aanbieden.  

Maximale lengte en omtrek per bundel: 1½ meter. Maximaal gewicht: 25 kg per bundel.  

 Van GFT-afval wordt vruchtbare compost gemaakt. Als het aangeboden GFT-afval vervuild raakt,  

kan de hele lading worden afgekeurd. Stop daarom geen ander afval in de container.  

Houd het deksel van de GFT-container gesloten.  

 Leg een oude krant op de bodem van uw GFT-container.  

Zo voorkomt u dat vuil aankoekt en gaat stinken.  

 Meng groente- en fruitafval zoveel mogelijk met tuinafval.  

 Gaat u meerdere weken met vakantie? Laat de GFT-container dan leeg en schoon achter. 

 Gaat u verhuizen? De GFT-container hoort bij het pand. Laat deze leeg en schoon achter.  

 Plaats de GFT-container op de inzameldag (vanaf 7.30 uur) aan straat, met het handvat naar de 

straatzijde.  

 

Bij vorst: 

 Leg krantenpapier of een laagje zaagsel onder in de container. 

 Plaats de container uit de wind, bijvoorbeeld in een schuurtje of garage. 

 Stamp het GFT-afval niet aan. 

 Laat nat GFT-afval uitlekken voor u het in de container werpt. 

 Gooi in de tijd van (nacht)vorst zo min mogelijk blad- en tuinafval in de container. 

 Maak het afval op de inzameldag met een schep los van de wand van de container (doe dit voorzichtig, 

want de container is vanwege de kou kwetsbaarder dan anders). 

 

Bij warm weer:  

 Zet de container op een koele plek uit de zon. 

 Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat 

vochtige etensresten in het gootsteenbakje uitlekken. 

 Verpak snel bedervende, stinkende etensresten als vlees en vis in een krant. 

 Maak de container regelmatig schoon met alleen water en eventueel groene zeep. Gebruik geen chloor 

want dit is schadelijk voor het milieu. 

 Leg een eierdoos of oude krant op de bodem, dit vergemakkelijkt ook het legen van de container. 

 Het beste is natuurlijk GFT-afval zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door zelf te composteren.   

 

Grof tuinsnoeisel   

 Grof tuinsnoeisel (maximaal 2 m³ per aanbieding) kunt u gratis kwijt bij de milieuparken. 
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Wel/niet lijst voor gft-afval  
 

Keukenafval 

Wel Niet 

Groente-, fruit- en snijresten en schillen Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook 

Aardappelen, aardappelschillen, brood,  
rijst, deeg, pasta 

Plastic tassen of zakken 

Etensresten, gekookt of ongekookt, kliekjes Drankverpakkingen van zuivel- en vruchtensappen 

Zuivelproducten zoals kaas Kaaskorst 

Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten Theezakjes, koffiepads en -cups 

Jus en bakvet (gestold) Frituurvet en olie 

Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen Kauwgom 

Losse thee en koffiedik  

(papieren filter mag er ook bij) 

 

Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks  

 

Fijn tuinafval 

 

Wel Niet 

Bloemen en planten Bloem- en plantenpotten, aardewerk 

Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en 
bladeren 

Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei 

Tuin- en potgrond Kunstmest, bestrijdingsmiddelen,  
worteldoek, hydrokorrels 

Takken, stronken, stammetjes Balken, timmerhout, metaal 

 
Dieren 

Wel Niet 

Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor 
kleine knaagdieren (zoals cavia, konijn, 

hamster) met hun poep 

Poep en mest van grote dieren,  
zoals hond, kat, paard en koe 

(Restanten) diervoer Kattenbakvulling en vogelkooizand 

 Haren, pluizen 

 Dode dieren of slachtafval 

 
Hulpmiddelen bij afval scheiden 

Wel Niet 

Speciale composteerbare gft-inzamelzakken Plastic zakken 

Papier gebruikt om organisch afval (saus, vet, 
etensresten) op te vegen: keukenpapier, 
servetten, wc-papier, papieren zakdoekjes 

Lege inzamelzakken 

 Zakken van textiel 

 Bewaarbakjes 
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Overig 

Wel Niet 

 Metalen zoals ijzer, blik, aluminium 

 Glas 

 Grote stukken of hoeveelheden papier, karton 

 Producten en verpakkingen van plastic, ook niet 
van bioplastic of composteerbaar plastic 

 (Wegwerp)producten en verpakkingen van 
natuurlijke materialen, zoals plantenpotten,  
bakjes, borden, bestek en rietjes van bamboe, 

kokos, palmblad, mais, (suiker)riet of stro 

 Textiel 

 Kurk 

 As en kool van rookwaar, haard, kachel en barbecue 

 Tabak, sigaretten, sigaren, peuken, filters 

 Luiers, tampons, maandverband, incontinentiemateriaal 

 Wondverband, pleisters, medicijnen 

 Stofzuigerzakken en hun inhoud 

 (Fruit)stickers 

 Koffiebekers van welk materiaal dan ook 
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Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik)  

& Drankenkartons (PMD-afval)  
 
Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons worden elke twee weken samen 

in de PMD-zak aan huis opgehaald. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de winkels die ook de 

gemeentelijke restafvalzakken verkopen.  

 

Spelregels: 

 Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons  

mogen uitsluitend aan de inzameldienst worden aangeboden in de  

PMD-afvalzak. U mag een onbeperkt aantal PMD-afvalzakken aanbieden.  

 De PMD-afvalzakken worden elke twee weken opgehaald (zie uw persoonlijke afvalkalender).   

 De PMD-afvalzakken mogen pas op de inzameldag (vanaf 7.30 uur) aan de straat worden gezet. 

 

P   Plastic verpakkingsafval 

 

U kunt uw plastic verpakkingsafval ongewassen en met dop aanbieden. Het is echter wel van belang 

dat het verpakkingsmateriaal leeg is en dat daaraan geen papier, karton of (aluminium-) folieresten 

meer zitten. Etiketten zijn niet schadelijk voor de verwerking van plastic verpakkingen en hoeft u er 

niet af te halen. Gooi plastic flessen of flacons bij voorkeur platgedrukt weg. Haal de dop eraf en druk 

de lucht uit de verpakking. Daarna kunt u de dop er weer op schroeven.   

 

WEL bij het plastic verpakkingsafval: NIET bij het plastic verpakkingsafval: 

  

Plastic tasjes, zakken en folies  
- tassen en tasjes, broodzakken 
- zakken voor pasta en rijst 

- snoepverpakkingen 
- vlees- en kaasverpakkingen 
- folies om folders en tijdschriften 

 
Kuipjes, bekers en bakjes  
- kuipjes boter, paté, smeerkaas en koffiemelk 

- saus- en patatbakjes 
- bakjes en zakjes voor groenten, fruit & salades 
- bekers voor yoghurt, vla, slagroom en ijs 
 

(Knijp-) flessen en flacons  
- knijpflessen voor sauzen 
- flacons voor was- en schoonmaakmiddelen 

- flessen voor shampoo, douchegel en badschuim 
- flessen voor olie en azijn 
- frisdrankflessen 

 

Tubes, potjes, emmertjes en deksels  
- tubes voor tandpasta, crème en bodylotion 
- potjes voor gel, vitamines en medicijnen 

- plantenpotjes 
- emmertjes met een maximale inhoud van 5 liter 
- deksels van pindakaas- of chocoladepastapotten 

 

Onderstaand afval mag niet bij het plastic 
verpakkingsafval, want dan kan het afval  
niet gerecycled worden.  

 
- Verpakkingen met inhoud  

 

- Verpakkingen van chemisch afval,  
zoals make-upverpakkingen, terpentineflessen, 
kitkokers 

 
- Piepschuim; fastfoodverpakkingen, 

vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal 
 

- Resten van papier, karton of  
aluminium afdekmateriaal 
 

- Chips verpakkingen 
- Soepzakken 
- Doordrukstrips van pillen en kauwgom 

 

- Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen,  
zoals tuinstoelen, wasmanden, speelgoed, 

tandenborstels, vijverfolie,  
landbouwfolie etc 
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M   Metalen verpakkingen (blik) 

 

Metalen verpakkingen zijn conservenblikjes, frisdrankblikjes, metalen deksels en doppen van 

bijvoorbeeld  jampotten, blikken of tubes crème, aluminiumschaaltjes en lege spuitbussen 

(spuitbussen met vulling horen bij het chemisch afval. U moet de verpakkingen zo schoon en leeg 

mogelijk aanleveren.  

 

Wat mag NIET bij de metalen verpakkingen 

Verfblikken (horen bij chemisch afval) of andere metalen verpakkingen die giftige of bijtende 

producten hebben bevat (zoals insecticiden of motorolie), metalen voorwerpen (zoals schroeven, 

gereedschap, kantoorartikelen), elektrische apparaten, bestek, pannen, naalden en chipszakken. 

 
 

D   Drankenkartons 

Drankenkartons zijn alle kartonnen verpakkingen waar dranken of zuivelproducten in verpakt worden. 

Het gaat om pakken waar vla, yoghurt, soep, saus, melk, appelsap of andere dranken in hebben 

gezeten. Ook pakken die een plastic draaidop hebben horen hierbij. Hetzelfde geldt voor kleine 

drinkpakjes. Wel dient u verpakkingen zo schoon en leeg mogelijk aan te leveren.  

 

 
 

Meer informatie nodig?   
telefoon 14 043 

E-mail: besteuitafval@meerssen.nl  

www.besteuitafval.nl 
 

Of gebruik de Milieu App 

 

http://www.besteuitafval.nl/
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Herbruikbaar Afval 
 

Soort afval Waar naartoe? 
 

Bewerkt en onbewerkt hout 

 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur  

(inclusief koel- en vrieskasten) 
 

Milieupark (zie blz 12-16) 

PMD (plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankenkartons) 

 

 Huis-aan-huis inzameling PMD-afval (zie blz 4, 6, 7)  
 Milieupark (zie blz 12-16) 

 

Harde kunststoffen 
 

Milieupark zie blz 12-16) 

Polystyreen 
 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Matrassen   

 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Bouwpuin 
 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Schone grond  

 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Vlakglas 
 

Milieupark (zie blz 12-16) 

Glas  
 

Glasbakken (zie blz 19) 

Oudpapier en karton  Inzamelende vereniging (zie blz 20, 21) 

 
 Milieupark (zie blz 12-16) 

 

Bruikbare kleding  en schoeisel 

 
 

 Diverse kledingcontainers (blz 19) 

 
 Huis-aan-huis-acties inzamelende instellingen (blz 17) 

 

 Inzamelpunten Stichting Sociaal Medische Hulpverlening  
aan Oost-Europa en Pater Nottenstraat 1 in Ulestraten 
 

 Milieupark (zie blz 12-16) 
 

Nog te gebruiken huisraad  Kringloop Zuid (zie blz 18) 
 

Watermolen 14, Maastricht en 
Broekhem 47, Valkenburg a/d Geul 
 

Oud gereedschap Milieupark (zie blz 12-16) 
 

Gasflessen Milieupark (zie blz 12-16) 

 

Gips Milieupark (zie blz 12-16) 

Autowrakken Autodemontage W. Schutte 

Kuiperstraat 14, Geulle aan de Maas   
tel. 043-3646233 

 
Het autowrak wordt op verzoek opgehaald.   
De kosten worden u ter plekke meegedeeld. Als u het  

autowrak brengt, worden geen kosten in rekening gebracht. 
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Klein Chemisch Afval  
 

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk voor het milieu en mag daarom niet in  

de Restzak. De KCA-lijst ziet er als volgt uit: 

 

Huishouden 

 
Spaarlampen, batterijen, energiezuinige lampen,  

vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum,  

bestrijdingsmiddelen, insecticiden 

 

Doe-het-zelf Verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte 

producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, 

kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, kwikschakelaars  

(zoals niet-digitale verwarmingsthermostaten) 

 

Vervoer Accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters 

 

Hobby Fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen  

zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur 

 

Medicijnkastje Medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden 

 

 

Waar kunt u Klein Chemisch Afval kwijt? 

 

- Milieuparken: particulieren (géén bedrijven) kunnen klein chemisch afval gratis  

kwijt bij de milieuparken. Oude medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek.  

Voor batterijen zijn er tevens inzamelpunten bij diverse winkeliers. 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig?   
telefoon 14 043 

E-mail: besteuitafval@meerssen.nl  
www.besteuitafval.nl 

 

Of gebruik de Milieu App 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD3f773cHQAhWII8AKHSU9Dn4QjRwIBw&url=http://www.itteren.nl/node/769&psig=AFQjCNFs2PRn9p2FoBnPeL5upI-KIggJqw&ust=1480088625001234
http://www.besteuitafval.nl/
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Inzameling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  
 

Waar kunt u afgedankte elektrische  

en elektronische apparatuur kwijt? 

Winkel / detaillist Bij aankoop van een nieuw apparaat 

 

Milieuparken Inclusief koel- en vriesapparatuur (gratis, zie blz 16-18) 

 

Kringloop Zuid Indien nog goed bruikbaar / functionerend (zie blz 20). 

Koel- en vriesapparatuur kunt u hier niet inleveren! 

 

Ophaalservice aan huis Tegen betaling wordt afgedankte elektrische en  

elektronische apparatuur aan huis opgehaald  

 

 

 

Wat wordt verstaan onder  

elektrische en elektronische apparatuur 

Grote huishoudelijke apparaten Koelkasten, diepvriezers, elektrische fornuizen en  

kookplaten, wasmachines, magnetrons 

 

IT- en telecommunicatieapparatuur Pc’s en laptops (inclusief processor, muis, scherm en toetsenbord), 

printers, kopieerapparaten, rekenmachines  

 

Consumentenapparatuur Radio’s, televisies, videocamera’s, videorecorders, hifi-recorders 

 

Kleine huishoudelijke apparaten Stofzuigers, strijkijzers, broodroosters,  

frituurpannen, elektrische messen 

 

 Verlichtingsapparatuur Apparatuur incl. TL-buizen, spaar- en LED-lampen 

 

Elektrisch en elektronisch 

gereedschap 

Boren, zagen, naaimachines, gereedschap voor het lassen en  

solderen, gereedschap voor maaien en andere tuinbezigheden 

 

 Meet- en controle-instrumenten Rookmelders, verwarmingsregelaars, thermostaten 
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Ophaalservice aan huis  
 

Particulieren (dus géén bedrijven) kunnen tegen betaling bepaalde afvalsoorten aan huis  

laten ophalen. Bij tijdige aanmelding wordt het afval de eerstvolgende woensdag door  

de gemeente opgehaald.  

 

Soort afval Kosten Maximum Opmerking 

Grof tuinafval   

 

€25,- (transportkosten) per 

vracht  

Max. lengte en 

omtrek: 1½ meter.  

Max. gewicht: 25 

kg per bundel. 

Uitsluitend grof 

tuinafval dat met 

gewoon touw degelijk 

gebundeld is 

 

Grof  

huishoudelijk afval  

 

€25,- (transportkosten) per 

vracht  + € 31,60 per m³ 

aangeboden afval 

(verwerkingstarief) 

Max. 6 m³  

(= laadinhoud 

inzamelvoertuig) 

Voor informatie over 

de aanbiedings-

voorwaarden kunt u 

bellen met  

tel. 14 043 (KCC) 

Afgedankte elektrische 

en elektronische 

apparatuur  

 

€ 12,50 per ophaalbeurt   Eén of meerdere  

apparaten  

(ook koel- en 

vriesapparatuur) 

 

 

Let op!  

Per klant wordt maximaal één vracht per week opgehaald. Als de planning het toelaat,  

kan op hetzelfde adres een tweede vracht worden opgehaald. Groen en grof huishoudelijk  

afval kunnen niet tegelijkertijd worden opgehaald ivm gescheiden inzameling. Bij voldoende  

vraag wordt ook op donderdagochtend aan huis opgehaald. Het afval moet op de afgesproken  

dag en tijdstip op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats buiten de woning klaarstaan. 

 

Vragen of aanmelden?  

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043  

Of mail info@meerssen.nl. 

 

 

 

Opruimplicht hondenpoep 
 

In de gemeente Meerssen geldt een ruimplicht voor 

hondenpoep. Als hondenpoep in de openbare ruimte is 

terechtgekomen, moet deze meteen worden en in een van de 

vele gecombineerde afvalbakken worden gedeponeerd of 

mee naar huis worden genomen. 

 

Meer informatie over Hondenbeleid 

Zie www.meerssen.nl. Of bel het gemeentelijke  

Klant Contact Centrum (KCC),  

telefoon 14 043 of mail info@meerssen.nl. 

 

 

mailto:info@meerssen.nl
http://www.meerssen.nl/
mailto:info@meerssen.nl
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Regionale Milieuparken  
 

Inwoners van de gemeente Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul kunnen 

gebruikmaken van vier milieuparken van de GR Geul en Maas en zeven milieuparken  

van Rd4. Onderstaand treft u de adressen en openingstijden aan.  

 

Milieuparken Geul & Maas  

 

Openingstijden 

Beatrixhaven  

Fregatweg 32 in Maastricht 

 

maandag, dinsdag, woensdag van 10.00-18.00 uur 

donderdag gesloten 

vrijdag en zaterdag van 10.00-18.00 uur 

Het Rondeel 

Het Rondeel 24 in Maastricht 

 

maandag van 10.00-18.00 uur 

dinsdag gesloten 

woensdag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur 

Randwijck 

Watermolen 39 in Maastricht 

 

maandag en dinsdag van 10.00-18.00 uur 

woensdag gesloten 

donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-18.00 uur 

Valkenburg aan de Geul   

Valkenberg 13 in Valkenburg 

donderdag en vrijdag van 13.00-19.00 uur 

zaterdag van 9.30-16.30 

Milieuparken GR Geul & Maas zijn in 2021 gesloten op 

alle landelijke feestdagen en carnavalsmaandag en -dinsdag 

 

Regionale Milieuparken Rd4  Openingstijden 

Brunssum  

Milieuweg 1 in Brunssum 

maandag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur 

zaterdag van 08.00-16.00 uur 

Heerlen 

Huisbergerstraat 250 in Heerlen 

maandag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur 

zaterdag van 08.00-16.00 uur 

Kerkrade 

Ingenieur Wintgensstraat 2  

in Kerkrade 

maandag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur 

zaterdag van 08.00-16.00 uur 

Landgraaf   

Marconistraat 28 in Landgraaf 

maandag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur 

zaterdag van 08.00-16.00 uur 

Margraten  

Aan de Fremme 25 in Margraten 

maandag van 9.00-17.00 uur 

dinsdag van 13.00-17.00 uur 

woensdag gesloten 

donderdag  en vrijdag van 09.00-17.00 uur 

zaterdag van 09.00-16.00 uur 

Rijckholt 

Rijksweg 225 in Rijckholt 

 

maandag van 13.00-17.00 uur  

dinsdag gesloten  

woensdag van 9.00-17.00 uur  

donderdag gesloten  

vrijdag van 09.00-17.00 uur  

zaterdag van 09.00-16.00 uur 

Vaals 

Selzerbeeklaan 9 in Vaals 

maandag gesloten  

dinsdag van 8.00-12.00 uur  

woensdag gesloten  

donderdag gesloten  

vrijdag en zaterdag van 8.00-12.00 uur  

 
De Rd4-milieuparken zijn in 2021 gesloten op alle landelijke feestdagen. 

Op 17 december, 24 december en 31 december sluiten de milieuparken om 15.00 uur. 
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Milieupas 
 

De Milieupas geeft u samen met een geldig legitimatiebewijs toegang tot de milieuparken.  

 

Digitale Milieupas 

Maakt u gebruik van de Milieu App? U kunt deze ook gebruiken als digitale Milieupas. 

 

Bent u uw Milieupas kwijt?  

Bel dan met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.   

 

 

Sluiting milieuparken ivm feestdagen 2021  
 

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 

Maandag 15 februari 2021 Carnaval 

Dinsdag 16 februari 2021 Carnaval 

Maandag 5 april 2021 Paasmaandag 

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag 

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 

Maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag 

Zaterdag 25 december 2021 Eerste kerstdag 

 
Voor tarieven Milieuparken: raadpleeg de volgende pagina 
 

 

Betalen bij de milieuparken 
 
U kunt uitsluitend met uw pinpas betalen bij de milieuparken.  

Meer informatie nodig?   
telefoon 14 043 

E-mail: besteuitafval@meerssen.nl  
www.besteuitafval.nl 

 
Of gebruik de Milieu App 

 

http://www.besteuitafval.nl/
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Tarieven Milieuparken 2021  

 

Afvalsoort Tarief Per … 

Grof huishoudelijk restafval € 31,60 per m³ (max. 2 m³ per aanbieding) 
 

Houtafval (A- en B-hout) € 15,- per m³ (max. 2 m³ per aanbieding) 

In 2021 eerste twee aanbiedingen  
houtafval gratis 

 
A-hout: schoon en onbehandeld hout 

B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen 

C-hout € 31,60 per m³ (max. 2 m³ per aanbieding)  
Vanaf eerste bezoek betalen 

 

C-hout is geïmpregneerd hout, hout dat verontreinigd 

is door bijv. dakleer, plastic, stof etc., hout dat rot is  

of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren  

delen bevat anders dan schroeven of spijkers,  

bielzen, tuinschuttingen. 

Schoon bouwpuin € 10,- per m³ (max. 2 m³ per aanbieding) 
 

Schone grond  € 15,-  per m³ (max. 2 m³ per aanbieding) 

 

Dakleer  € 15,80 per 0,5 m³ (maximaal 0,5 m³ per aanbieding) 
 

Huishoudelijk restafval aangeboden  
in een afvalzak, anders dan de 
gemeentelijke Restzak 

 

€ 1,60 
€ 3,20 

per zak van 50 liter (max. 7 kg per zak) 
per zak van 100 liter (max. 14 kg per zak) 

Huishoudelijk restafval aangeboden  

in een gemeentelijke Restzak 

Gratis 

Gratis 

per zak van 25 liter (max. 3,5 kg per zak) 

per zak van 50 liter (max. 7 kg per zak) 
 

Grof tuinafval (plantaardig afval 
afkomstig van onderhoud van de tuin, 
wat qua afmetingen niet in de GFT-

container past) 

Gratis max. 2 m³ per aanbieding 
 

Personenauto- motor- en 
scooterbanden met of zonder velg  

 

Gratis  maximaal 4 stuks per aanbieding 

Asbesthoudend afval  
 

Gratis maximaal 15 m2  
 
Asbesthoudend afval moet verpakt zijn in stevig, 

luchtdicht, dubbel naadoverlappend plastic (dikte 

minimaal 0,2 mm). Een pakket asbesthoudend afval 

dient handzaam te zijn. Het afval moet door de brenger 

zelf in de daarvoor bestemde container worden gelegd, 

zonder de verpakking te beschadigen. In de infohoek in 

de hal van het bestuurscentrum is een folder verkrijgbaar 

met informatie over asbest.  

Matrassen   
 
  

 

€ 3,95 
€ 7,90 
€ 15,80 

 

matras kinderbedje  
eenpersoonsmatras 
tweepersoonsmatras  

 
Matrassen schoon en droog aanbieden. 

Klein Chemisch Afval (KCA)  Gratis onbeperkt  

 
Afgewerkte olie maximaal 5 liter 
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Harde kunststoffen  
 

 
 

Gratis onbeperkt  
 

Naast de kunststof verpakkingen kunt u ook gratis  

de zgn. harde kunststoffen zoals plastic tuinmeubelen, 

plastic speelgoed, plastic bloempotten, etc. apart 

inleveren bij de milieuparken Beatrixhaven en  

Randwyck. De harde kunststoffen moeten schoon zijn.  

Het is belangrijk dat harde kunststoffen gescheiden 

worden ingezameld van kunststof verpakkingen. Harde 

kunststof heeft nl. een andere samenstelling en kan 

daarom niet op dezelfde manier worden verwerkt.  

PMD  
 
Plastic verpakkingsafval, metalen 

verpakkingen en drankenkartons 

 Gratis onbeperkt  
 
U kunt bij het milieupark PMD bij voorkeur aanbieden in 

de PMD-afvalzak, of in een andere doorzichtige plastic 

zak zodat de inhoud van deze afvalzak bij de toegang 

van het milieupark controleerbaar is. 

Oudpapier en –karton Gratis Onbeperkt 
 

Gips    Gratis maximaal 2 m³ per keer 
 
Gips dat vervuild is met tegels of hout aanbieden  

bij een erkend verwerkingsbedrijf 

Polystyreen  Gratis maximaal 1 m³ per aanbieding 
 

Gasflessen   Gratis maximaal 2 per aanbieding 

 

Oud gereedschap Gratis Onbeperkt  
 

De Stichting Gered Gereedschap knapt dit gereedschap 

op en schenkt dit dan aan derde wereldlanden. 

Textiel Gratis Onbeperkt 

 

Vlakglas  
 

Gratis onbeperkt  
 
Kan alleen worden aangeboden bij milieupark waar een 

vlakglascontainer staat. Vlakglas dient vrij te zijn van 

kunststof, kit, stopverf, lijm, aarde, metalen strips, 

steen, papier, hout etc. Niet toegestaan zijn draadglas, 

gelaagd glas en hittebestendig glas. Verontreinigd 

vlakglas wordt aangemerkt als grof huishoudelijk afval.  

 

Meer informatie over de aard en definitie van de in bovenstaande tabel genoemde  

afvalsoorten staat in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen.  

Zie www.meerssen.nl (Regel & Aanvragen -> Regelingen inzien). 

http://www.meerssen.nl/
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Toepassing tarieven milieuparken  
 

Milieuparken Beatrixhaven, Randwijck, Valkenburg a/d Geul en RD4-Milieuparken  

Voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval, dakleer, schoon bouwpuin, grond, A- en B-hout, en 

C-hout betaalt u bij de milieuparken altijd het minimumbedrag t/m ¼ m3. In onderstaand overzicht 

treft u de tarieven aan die u betaalt als u een hoeveelheid aanbiedt die groter is dan ¼ m3.  

 

Hoeveelheid in m3  Grof huishoudelijk 

afval  

Dakleer (max. ½ m³) Schoon 

bouwpuin 

t/m ¼ m³ € 7,90 € 7,90 € 2,50 

meer dan ¼ t/m ½ m³ € 15,80 € 15,80 € 5,- 

meer dan ½  t/m 1 m³ € 31,60   € 10,-  

meer dan 1 t/m 1½ m³ € 47,40   € 15,-  

meer dan 1½ t/m 2 m³ € 63,20  € 20,- 

 

Hoeveelheid in m3  Grond A- en B-hout (in 2021 eerste 

twee aanbiedingen gratis)  

C-hout (vanf 1e bezoek 

betalen)  

t/m ¼ m³ € 3,75 € 3,75 € 7,90 

meer dan ¼ t/m ½ m³ € 7,50,- € 7,50,- € 15,80 

meer dan ½  t/m 1 m³ € 15,- € 15,-  € 31,60 

meer dan 1 t/m 1½ m³ € 22,50 € 22,50  € 47,40 

meer dan 1½ t/m 2 m³ € 30,- € 30,- € 63,20 

 

Milieupark Het Rondeel 
Bij het milieupark Het Rondeel wordt uw afval gewogen. U betaalt hier een tarief per kilogram.  

In onderstaande tabel vindt u de kiloprijs per afvalsoort.  

Wilt u één afvalsoort aanbieden, dan betaalt u het tarief dat hoort bij dit afval.  

Wilt u diverse afvalsoorten tegelijk aanbieden, dan betaalt u voor het totaalgewicht van deze diverse 

afvalsoorten het tarief voor grof huishoudelijk afval.  

 

Afvalsoort  Tarief per kilogram 

Grof huishoudelijk afval € 0,21 

Dakleer € 0,11 

Schoon bouwpuin € 0,02 

Grond  € 0,02 

A- en B-hout (in 2020 eerste twee aanbiedingen gratis) € 0,07  

C-hout (in 2020 vanaf eerste bezoek betalen) € 0,12 

Huishoudelijk restafval aangeboden anders dan in de gemeentelijke Restzak 

 

€ 0,21 

Matrassen € 0,40 
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Kledinginzameling     
 

Het inzamelen van (gebruikte) kleding is alleen toegestaan voor organisaties die voor 2021 door het 

college van burgemeester en wethouders zijn aangewezen op basis van de Afvalstoffenverordening.  

Op onderstaande data wordt gebruikte kleding, textiel en schoeisel aan huis ingezameld.  

De opbrengst van deze inzamelrondes is bestemd voor het goede doel.  

 

Data kledinginzameling 2021 

woensdag 10 februari  

woensdag 14 april  

woensdag 9 juni  

woensdag 11 augustus  

woensdag 13 oktober  

woensdag 15 december   

 

Attentie 

Op een ander moment kleding aanbieden aan een inzamelaar is niet toegestaan.  

Als buiten de aangegeven data toch kledingzakken worden aangeboden, worden deze op  

kosten van de aanbieder door de gemeente verwijderd. Uiteraard kunt u altijd gebruik maken  

van de kledingcontainers van de Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO). 

Kijk voor de locaties op bladzijde 19 van deze Afvalwijzer. Verder kunt u nog bruikbare kleding gratis 

aanbieden bij de milieuparken.  

 

Spelregels gebruik kledingcontainer 

Op diverse plaatsen in de gemeente staan kledingcontainers van Stichting Sociaal Medische 

Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO). Zie blz 22. Als u kleding en/of schoeisel in deze  

containers wilt deponeren, moet u rekening houden met onderstaande spelregels:  

 

 Deponeer de kleding in goed gesloten plastic zakken in de container. 

 Bind schoeisel per paar aan elkaar. 

 Vermijd vervuiling van het textiel.  

 Zorg ervoor dat geen ander afval in de kledingcontainers terechtkomt. 

 

Wilt u meer informatie, of is de kledingcontainer vol?  

Bel met de Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, tel. 043-3645066. 
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Regels inzameling metaal (oud-ijzer)  

& metalen verpakkingsafval (blik) 
 

Voor metaal (oud-ijzer) en metalen verpakkingsafval (blik) gelden de volgende regels:  

 metaal (oud-ijzer) en metalen verpakkingsafval (blik) kunt u  

gratis en onbeperkt aanbieden bij de milieuparken.   

 metalen verpakkingsafval (blik) kunt u ook gezamenlijk aanbieden  

met het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons (PMD). 

 

Het is niet toegestaan metaal (oud ijzer) mee geven aan rondrijdende particuliere 

inzamelaars! Deze inzamelaars zijn niet aangewezen als inzamelaars en zijn dus illegaal.  

Het aanbieden van  metaal (ook al ligt het metaal bij het aanbieden op uw eigen perceel)  

aan deze particuliere inzamelaars is strafbaar voor zowel de inzamelaar als de aanbieder  

van het metaal, dus uzelf.  

 

Vragen? Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.  

 

Inzameling kringloopspullen  
 

Afgedankte maar nog bruikbare spullen kunt u gratis kwijt bij Kringloop Zuid.  

Bij Kringloop Zuid kunt u nog goed bruikbare kleding, woningtextiel (bijv. gordijnen),  

meubilair, huishoudelijke artikelen (bijv. pannen), vrijetijdsartikelen (bijv. boeken), sanitair,  

fietsen en bromfietsen, wasmachines, fornuizen, tv's, radio's, computers, stofzuigers en 

scheerapparaten kwijt. Koelkasten en vrieskisten kunt u niet kwijt bij het kringloopcentrum. 

 

Telefonisch bereikbaar:  

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur  

telefoon: 043-3620858.  

 

Openingstijden  

Kringloopwinkel  

Watermolen 14 in Maastricht  

- maandag van 13.00-17.00 

- dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur 

 

Afgifte goederen: maandag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur   

 

Kringloopwinkel 

Broekhem 47 in Valkenburg a/d Geul 

- maandag gesloten 

- dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur  

 

Afgifte goederen: dinsdag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur 

 

 

Voorwaarden aanleveren kringloopspullen 

- De aangeboden spullen moeten onbeschadigd of slechts licht beschadigd zijn. Licht beschadigde 

goederen moeten eenvoudig te repareren zijn. Bovendien mogen de goederen niet vervuild zijn.  

- De spullen moeten zich op de begane grond bevinden als ze worden opgehaald.  

- De aangeboden spullen mogen niet aan de openbare weg geplaatst worden.  

- De goederen moeten goed vervoerbaar zijn: doe losse spullen bij elkaar in een  

doos en demonteer alvast grote meubelstukken, zoals tafels en bedden. 

- U moet zich bij het aanleveren en ophalen van spullen kunnen legitimeren. 

 

Vragen?  

Kringloop Zuid, telefoon 043-3620858. Of kijk op www.kringloopzuid.nl 
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Glasbakken & kledingcontainers 
 

Woongebied Containers voor  

Textiel & schoeisel 

Glasbakken 

 

Bunde  Sint Rochusstraat 

 Vonderstraat 

 Kloosterweg 

 Maastrichterlaan 

 Sint Rochusstraat 

 Spoorstraat 

 Hoek Burchtstraat - Pasweg  

 Hoek Sterappelstraat – Gravensteinstraat 

 Sint Agnesplein 

Geulle  Hoek Hussenbergstraat -

Eijkskensweg 

 Hulserstraat  

 

 Marktplein 

 Scheerstraat 

 Brommelen  

 Kerkplein (aan de Maas) 

Moorveld / 

Waalsen 

 Hoek Rector Thijssenstraat 

– Heerenstraat 

 Heerenstraat 

Meerssen  Parkeertuin ’t Bergske 

 Charles Eyckstraat 

 Pastoor N. Creftenstraat 

 Parkeerplaats ’t Gasthoes, 

Gasthuisstraat 

 Maastrichterweg 

 Parkeerplaats ’t Gasthoes, Gasthuisstraat 

 Parkeertuin ’t Bergske 

 Pastoor Dom. Hexstraat bij de kerk 

 Synagogeplantsoen   

 Hoek Proost de Beaufortstraat – 

Vriendenhofpad 

Rothem  Kuilenstraat 

 Molenweg nabij spoorweg- 

overgang/RVU-complex 

 Kuilenstraat  

 Kerkweg, nabij spoorwegovergang 

Ulestraten  Dorpstraat 

 Kasteelstraat – 

Kennedystraat 

 Dorpstraat 

 Kasteelstraat – Kennedystraat 

Schietecoven --  Hekstraat  

 

Tips voor goed gebruik glasbak 

Glasbakken zijn er alleen voor glas. Kruiken van aardewerk of stenen flessen mogen niet in de 

glasbak. Ook vlakglas mag niet in de glasbak. Dit kunt u kwijt bij het milieupark.  

 Koop bij voorkeur producten in een statiegeldverpakking.  

Dat scheelt u uiteindelijk ook in de kosten.  

 Spoel het glas even om. Dat voorkomt stank en viezigheid.  

 Deponeer wit glas in het witte gedeelte, groen glas in het groene gedeelte en  

bruin en overige kleuren glas in het bruine gedeelte van de glasbak. 

 Past het glaswerk niet in de opening?  

Neem het dan weer mee naar huis, maak het voorzichtig klein.  

 Laat geen dozen, kurken of glas achter. Neem deze weer mee naar huis. Voorkom  

ongelukken door gevallen glas voorzichtig op te rapen en dit in de glasbak te deponeren.  

 Maak alleen overdag tussen 08.00-20.00 uur gebruik van de glasbak.  

Op die manier voorkomt u geluidoverlast voor de omwonenden.  

 

Is een glasbak dikwijls overvol? Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043.   
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Oudpapier & -karton 
 
Oudpapier wordt 1 x per maand aan huis ingezameld. 
 

Meerssen–Oost                                                                     Inzamelaar: Scouting Meerssen, tel. 06-54397820  

2021 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

3e zaterdag van de maand 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

             

Meerssen-Centrum                                                                             Inzamelaar: Handbalvereniging MIC, tel. 043-3650469 

2021 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

3e maandag van de maand 18 22 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 

             

Meerssen-West                                      Inzamelaar: Ziekencomité Meerssen, tel. 043-3644113 / 043-3647315 

2021 jan feb mrt Apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

laatste zaterdag van de maand 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 18 

             

Rothem/Weert                                                    Inzamelaar: Stichting Welzijnswerk Rothem, tel. 06-39443921 

2021 jan feb mrt Apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

3e donderdag van de maand 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

             

Ulestraten                                                                             Inzamelaar:  Fanfare Concordia, tel. 06-53702763 

Zaalvoetbalteam Substantia, tel. 043-3647345  

2021 jan feb mrt Apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Laatste donderdag van de maand 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30 

             

Bunde                                                      Inzamelaar: Basketbalclub Dunatos, tel. 043-3438984 / 06-52259656     

Gebied begrensd door Maastrichterlaan, Pletsstraat, Vliegenstraat, Prinses Ireneweg, Oude Rijksweg en Iepenlaan 

2021 jan feb mrt Apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

3e zaterdag van de maand 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

             

 Bunde                                                Inzamelaar: Harmonie St. Agnes Bunde , tel. 043-3640949/06-54291099 

Overige gebieden  

2021 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

3e zaterdag van de maand 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

             

Geulle                                                                            Inzamelaar: Harmonie Sint Caecilia, tel. 06-30117137 

2021 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Decd 

1e zaterdag van de maand 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 

 

Andere papier-inzameldagen ivm feestdagen  
 

Meerssen-Centrum: Handbalvereniging MIC: ivm carnavalsmaandag wordt de  

inzameling van maandag 15 februari 2021 verplaatst naar maandag 22 februari 2021. 

 

Meerssen-West: Ziekencomité Meerssen: ivm eerste Kerstdag wordt de inzameling van  

zaterdag 25 december 2021 verplaatst naar zaterdag 18 december 2021. 
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Spelregels inzameling oudpapier & karton 
 
 Verpak oudpapier in dozen, of maak handzame bundels, zodat het papier niet kan wegwaaien. 

 Zorg ervoor dat geen ander afval tussen het oudpapier zit. 

 

De inzamelende verenigingen hebben zich verplicht om maandelijks oudpapier bij u aan huis op te 

halen. Gebeurt dit niet: neem dan eerst contact op met de inzamelaar.  

Lost dit niets op: bel dan de gemeente via telefoon 14 043 (Klant Contact Centrum). 

 
 
 

Wat mag en WEL en NIET bij het oudpapier 
 

WEL  NIET 

 Kranten 

 Tijdschriften en boeken 

 Reclamefolders (zonder plastic folie) 

 Telefoongidsen, Gouden Gids etc. 

 Kartonnen en papieren verpakkingen 

 Schrijf- en tekenpapier 

 Printer-, fax- en kopieerpapier 

 Eierdozen 

 Enveloppen 

 Papiersnippers 

 Cadeaupapier 

 Papieren zakken en draagtassen 

 

Graag schoon en droog aanbieden. 

 

 Verontreinigd of nat papier 

 Verontreinigd karton, zoals pizzadozen 

 Drankenkartons 

 Zakdoekjes, wc- of keukenpapier, luiers 

 Plastic tasjes, hoesjes en mappen 

 Geplastificeerd papier 

 Ordners en ringbanden met metalen of 

plastic delen 

 Behang en vinyl 

 Foto's 

 Piepschuim 

 

 

 
 

Meer informatie nodig?   

telefoon 14 043 
E-mail: besteuitafval@meerssen.nl  

www.besteuitafval.nl 

 
Of gebruik de Milieu App 

 

http://www.besteuitafval.nl/
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Tips om afval te voorkomen 
 

Wat is nog beter dan afval scheiden? Afval voorkomen!  

 Neem uw eigen boodschappentas mee  
Gaat het zo mee? Of heeft u een plastic tasje nodig? Een veelgehoorde vraag bij het winkelen 

of boodschappen doen. Ongemerkt gebruiken we meer plastic tasjes dan we denken; per 

week zo’n 4 tot 5. Dat zijn gemiddeld 234 plastic tassen in een jaar die vaak maar eenmalig 
worden gebruikt. Neem uw eigen boodschappentas mee. Of hergebruik tasjes die u al hebt. 
 

 Voorkom ongewenst reclamedrukwerk  
Met een Nee-Nee, of Nee-Ja-sticker krijgt u geen reclamefolders meer in uw brievenbus. Dat 
scheelt ruim 1.700 folders per jaar. Vraag een gratis sticker bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente via tel. 14 043 of info@meerssen.nl. Wilt u de reclamefolders niet missen? Bekijk 

ze via een app of online. 
 

 Vul zelf uw flesje met kraanwater 

283 miljoen flesjes mineraalwater gaan er jaarlijks in Nederland doorheen. Voorkom afval en 
vul zelf een flesje met kraanwater. Lekker en goedkoop.  
 

 Broodtrommel in plaats van plastic zakjes 
Stop uw dagelijkse lunch niet in een boterhamzakje, maar schaf een goede broodtrommel 
aan. Dat scheelt jaarlijks enkele honderden plastic zakjes op de afvalberg.  
 

 Koop zoveel mogelijk voedsel vers en onversneden 
Gezond, lekker, goedkoop én minder verpakkingsafval.    
 

 Voorkom voedselverspilling  
Jaarlijks gooien we per persoon bijna 50 kilo goed voedsel weg. Dat komt neer op 150 euro 
per persoon. Met slim kopen, koken en bewaren voorkomt u voedselverspilling. Ga niet zonder 

boodschappenlijstje naar de winkel. Check wat u nog in huis heeft: koop en kook niet meer 
dan nodig is. En let op de houdbaarheidsdatum.  

 
 Kapot komt tot leven 

Van kleding en elektrische apparaten tot fietsen en speelgoed, bij een Repair Café draaien ze 
hun hand er niet voor om. Check www.repaircafe.org voor een Repair Café bij u in de buurt. 
Of ga samen met andere mensen bij u in de buurt aan de slag om kapotte spullen gratis voor 

elkaar te repareren. 
 

 Second life 

Bij de kringloopwinkel krijgen afgedankte spullen een tweede leven. Bent u ergens op 
uitgekeken,  of zoekt u een uniek cadeau? Ga eens naar de kringloopwinkel. Informatie:  
Kringloop Zuid, telefoon 043-3620858. Of raadpleeg www.kringloopzuid.nl 
 

 Delen en lenen 
Hoe vaak gebruikt u een boormachine, biertap of partytent? Veel spullen heeft u maar een 
paar keer per jaar nodig en voor de rest van de tijd liggen ze te verstoffen op zolder. In plaats 

van zelf spullen te kopen, kunt u ze ook lenen van uw buurtgenoten via www.peerby.nl. Of 

deel uw eigen spullen. 

 

 

 

T     PS 

http://www.kringloopzuid.nl/
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Tips om afval te scheiden 
 

Afval scheiden is van groot belang. Wij hebben enkele tips om afval op een praktische 

manier te scheiden. 

 

 Haal de prullenbak weg uit de keuken  

Hier gooit u veel te makkelijk alles bij elkaar weg zonder te scheiden.   

 

 Maak het uzelf makkelijk  

Zet op een handige plek verschillende afvalbakken klaar om GFT-afval, PMD-afval,  

nog bruikbare spullen of niet herbruikbaar restafval op een handige manier te scheiden.  

Als een bak vol is, maakt u deze leeg in de Restzak, GFT-container en PMD-zak.  

 Herbruikbare spullen  kunt u kwijt bij de kringloopwinkel of betreffende inzamelpunten (o.a. 

kleding/schoenen) voor het goede doel.  

 

 Maak verpakkingen eerst leeg 

Maak alle zakken, pakken etc. leeg, voordat u ze weggooit. Hiermee draagt u ook bij aan het 

goed scheiden van afval. 

 

 Maak verpakkingen plat 

Maak verpakkingsafval zo plat mogelijk. Zo kunt u meer afval kwijt in afvalbak of afvalzak.    

 

 Gooi eten niet weg 

Heeft u teveel etenswaren gekocht of gekregen (bijvoorbeeld als kerstgeschenk)?  

Lever houdbare voeding in bij de Ruggesteun / Voedselbank. Let daarbij goed op de 

houdbaarheidsdatum.   

 

 Voedsel al bedorven?  

Haal bedorven voedsel toch uit de verpakking en lever dit gescheiden in.  

Een kleine moeite = een groot gebaar!  

 

 Goed voorbeeld doet goed volgen 

Laat uw kinderen helpen om afval te scheiden. Jong geleerd = oud gedaan! 
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