
 
Afvalwijzer 2019 Netersel 

 

Vrijdag in de       
oneven weken  

Vrijdag in de  
oneven weken  

Laatste woensdag 
van de maand  

1e zaterdag van de maand  
13.00 –  15.00 uur 

Carolus Simplexplein  

 
GFT   PMD 

 

 
Restafval   

 
Spullen 

1 maart  27 februari 6 april 
15 maart 15 maart 27 maart 4 mei 
29 maart  24 april 1 juni 
12 april 12 april 29 mei 6 juli 
26 april  26 juni 3 augustus 
10 mei 10 mei 31 juli 7 september 
24 mei  28 augustus 5 oktober 
7 juni 7 juni 25 september 2 november 

21 juni  30 oktober 7 december 
5 juli 5 juli 27 november 
19 juli  18 december (i.p.v. 

25 december: 
Kerstmis) 

2 augustus 2 augustus 
16 augustus  
30 augustus 30 augustus 

13 september  
27 september 27 september 

11 oktober  
25 oktober 25 oktober 

8 november  
22 november 22 november 
6 december  

20 december 20 december 

 
Inzameling restafval, GFT, PMD en oud papier 
Na 15 februari 2019 wordt de tariefzak met restafval, binnen de bebouwde kom van Netersel, nog maar één 
keer per 4 weken ingezameld. Wel kunt u, net als nu, nog steeds zoveel zakken aanbieden als u wilt. 
De inzameling van GFT (2-wekelijks), PMD (2-wekelijks) en oud papier (maandelijks) wijzigt niet!  
Vanaf 6 april 2019 worden er maandelijks “spullen” ingezameld ( 
De inzameldata vindt u in bovenstaand schema. 
 
Klachten 
Klachten en meldingen met betrekking tot de inzameling van restafval, GFT en PMD moet u rechtstreeks melden 
bij Baetsen Containers BV in Veldhoven: telefoon: 088-0233201 (gratis), E-mail: kempen@baetsen.com. 
 
Milieu Informatie Centrum (MIC) 
Het aanvragen en omwisselen van (defecte) GFT-containers en milieupassen, blijft bij het Milieu Informatie 
Centrum: tel.: 0800-0230336 (gratis) of www.miconline.nl. 



 
 
 
Afvaltarieven 2019 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Voor 2019 gelden 
de volgende tarieven:  
Vastrecht (moet betaald worden door elk huishouden): € 7,97 per maand (€ 95,64 per jaar). 
Variabel recht: de hoogte is afhankelijk van het aantal keren dat u uw GFT-container laat legen. 
GFT-container:  25 liter:    € 0,62  
  80 liter:    € 0,77  
  140 liter:  € 1,02 
  240 liter:  € 1,36 
De tariefzak kost in 2019: € 2,50 per zak. 
De tarieven voor de milieustraat zijn niet gewijzigd. Deze vindt u op de gemeentelijke website en DeAfvalApp. 
 
Inning afvalstoffenheffing 
Met ingang van 2019 ontvangt u van de gemeente Bladel nog maar één aanslagbiljet voor alle gemeentelijke 
belastingen (WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en 
rioolheffing). 
Het variabel recht van de afvalstoffenheffing wordt achteraf opgelegd met de belastingaanslag 2020. 
 
Waar kunt u tariefzakken kopen? 
De tariefzakken zijn te koop bij: 
- het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (tijdens openingsuren) (eventueel ook losse zakken). 
- Jumbo supermarkt, Bladel (alléén op rol van 5 stuks). 
- Albert Heijn supermarkt in de Sniederspassage, Bladel (alléén op rol van 5 stuks). 
 
Wat wordt onder “spullen” verstaan? 
Onder “spullen” vallen oude, versleten, defecte of afgedankte gebruiksvoorwerpen van beperkte omvang (ze 
moeten passen in een bananendoos). 
Te denken valt aan een paraplu, bestek, schrijfmaterialen, brillen, etc. Maar ook serviesgoed, speelgoed, 
textiel en kleine (defecte) elektr(onische) apparaten. Eventuele accu’s en batterijen moeten dan wel 
verwijderd zijn en als u bv. een frituurpan inlevert, mag daar geen frituurolie of -vet meer inzitten. 
Verder moeten de spullen in elk geval droog zijn om eventuele schimmelvorming te voorkomen. 
 
Geen spullen zijn: 
Afval dat bij een andere materiaalstroom thuis hoort zoals verpakkingen (PMD), groente-, fruit,- en tuinafval, 
luiers en incontinentiemateriaal, glas, papier, karton en restafval.  
Als u twijfelt wat in welke stroom hoort, raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal:  
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/. 
 
Spullen als accu’s en batterijen, chemische vloeistoffen, oliën/vetten, bestrijdingsmiddelen, tl- buizen, 
spaarlampen, verf en verfproducten worden ook niet geaccepteerd. Die kunt u inleveren bij de milieustraat. 
Ook injectienaalden en medicijnen kunt u daar inleveren of bij uw apotheek. 
 
Grote spullen, zoals meubels, grote elektr(on)ische apparaten, tapijt, vloerkleden, matrassen, e.d. kunt u, 
vanwege hun omvang ook niet inleveren. Daarvoor verwijzen wij u naar een kringloopwinkel of de 
milieustraat, industrieterrein de Sleutel, Nijverheidsstraat 7d in Bladel. 
 
Waar en wanneer kunt u spullen inleveren? 
Elke eerste zaterdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur staat Werkvoorziening Kempenland met een 
inzamelwagen op het Carolus Simplexplein in Netersel om uw spullen in ontvangst te nemen. De eerste 
gelegenheid daartoe is op zaterdag 6 april. Zie voor de overige inzameldata bijgevoegd inzamelschema. 
 
Wat gebeurt er met de spullen? 
De spullen die u inlevert, worden gesorteerd in kringloopgoederen, wit- en bruingoed, textiel en overige 
spullen. Bij kapotte spullen wordt gekeken of ze gerepareerd kunnen worden en als kringloopartikel nog een 
nieuw leven kunnen krijgen. Blijvend kapotte spullen worden gescheiden in aardewerk, metaal, hard plastic et 
cetera. Die stromen gaan naar de recyclingbedrijven om te worden hergebruikt. 


