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Afvalkalender 2020 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 

3 januari  29 januari 4 januari 
17 januari 17 januari 26 februari 1 februari 
31 januari  25 maart 7 maart 
14 februari 14 februari 29 april 4 april 
28 februari  27 mei 2 mei 
13 maart 13 maart 24 juni 6 juni 
27 maart  29 juli 4 juli 
10 april 10 april 26 augustus 1 augustus 
24 april  30 september 5 september 
8 mei 8 mei 28 oktober 3 oktober 
22 mei  25 november 7 november 
5 juni 5 juni 30 december 5 december 

19 juni  
  3 juli 3 juli 
17 juli  
31 juli 31 juli 

14 augustus  
28 augustus 28 augustus 

11 september  
25 september 25 september 

9 oktober  
23 oktober 23 oktober 

6 november  
20 november 20 november 
4 december  
18 december 18 december 

  
 
Klachten en meldingen met betrekking tot de inzameling van restafval, GFT en  
PMD dient u rechtstreeks te melden bij Baetsen Containers BV in Veldhoven:  
Telefoon: 088 – 0233201 (gratis) E-mail: kempen@baetsen.com. 
 
Het aanvragen en omwisselen van (defecte) afvalcontainers en milieu-passen, blijft bij het Milieu 
Informatie Centrum (MIC): 0800 - 0230336 (gratis) of www.miconline.nl. 



 

2 
 

 
Weerprotocol afvalinzameling / milieustraat 

                    
Ons klimaat verandert in gestaag tempo. Dit leidt steeds vaker tot extreme weersomstandigheden, 
zoals extreme hitte of extreem winters weer. 
 
Voor afvalinzamelaars zijn dit ook extreme omstandigheden om in te werken. Zo hebben zij bij hoge 
temperaturen ook nog eens last van de warmte-uitstraling van het inzamelvoertuig en/of asfaltwegen. 
Bij de milieustraat staan medewerkers in de volle zon op een asfaltverharding. En bij extreme 
sneeuwval is het soms niet verantwoord om met grote voertuigen afval in te zamelen.  
 
Om de betreffende medewerkers  zoveel mogelijk  te beschermen, kan het zijn dat de afvalinzameling 
en de openingstijden van de milieustraat aangepast worden. Dit gebeurt in overleg tussen de 
gemeente en de inzamelaar en/of de beheerder van de milieustraat.  Er kan dan bijvoorbeeld 
besloten worden om eerder te starten met de afvalinzameling of de openingstijden van de milieustraat 
aan te passen. 
 
Raadpleeg bij voorspellingen over extreme weersomstandigheden altijd de gemeentelijke website 
www.bladel.nl of de (nieuwe) afvalapp AfvalWijzer. Eventuele aanpassingen worden daarop 
gepubliceerd. 
 
Inzamelaar: Baetsen Containers BV uit Veldhoven 
Sinds 1 januari 2017 is Baetsen Containers de inzamelaar van restafval, GFT en PMD voor alle 
Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden).  
Klachten en meldingen die betrekking hebben op de inzameling van deze stromen moet u 
voortaan rechtstreeks melden bij Baetsen (zie ook de voorpagina van deze afvalkalender). 
Baetsen verzorgt ook de inzameling van glas, papier, textiel en incontinentiemateriaal en beheert ook 
de milieustraat 
 
De huisvuilinzameling binnen de bebouwde kom van Netersel (tariefzak) is op vrijdag (tegelijk met 
Reusel-De Mierden). Zie het inzamelschema op de voorpagina van deze afvalkalender. 

  Het inzameltempo is o.a. afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid afval en de weersomstandig-
heden. Dat kan betekenen dat de inzamelwagen eerder of later door uw straat rijdt dan u gewend 
bent. Daarom raden wij u aan om uw restafval, GFT en PMD op de inzameldag tijdig (uiterlijk 7.30 
uur) aan de straat te zetten. De inzameling geschiedt duurzaam met voertuigen die rijden op biogas. 
Daarmee wordt niet alleen de hoeveelheid CO2-uitstoot beperkt, maar die voertuigen zijn ook stiller 
dan dieselvoertuigen. Wel kan het voorkomen dat er op de inzameldag meerdere inzamelvoertuigen 
door uw straat rijden, die telkens maar één afvalsoort meenemen. Bel dan niet meteen met Baetsen, 
maar laat het andere afval gewoon aan de straat staan. Pas als dat afval er rond 18.00 uur nog staat, 
is er iets mis gegaan. In dat geval kunt u dat de volgende dag melden bij Baetsen (zie de voorpagina 
van deze afvalkalender). 
 
In het streven naar zo min mogelijk restafval worden Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en 
Drankkartons (PMD) gescheiden ingezameld met één PMD-zak. Die zak wordt elke twee weken aan 
huis opgehaald. Omdat daarmee de hoeveelheid restafval nog verder vermindert, wordt de rode 
tariefzak nog maar één keer per vier weken opgehaald. De groene gft-container wordt elke twee weken 
geleegd.  
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Tariefzak Netersel 
Binnen de bebouwde kom van Netersel wordt het restafval ingezameld met (rode) tariefzakken. Die 
zakken zijn te koop bij: 
- Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Markt 21 in Bladel (tijdens de openingsuren).  
- Jumbo supermarkt Bladel, Gindrapassage 18, Bladel (op rol van 5 stuks!) 
- Albert Heijn supermarkt in de Sniederspassage, Sniederslaan 53, Bladel (op rol van 5 stuks!) 
 
Aandachtspunten bij het aanbieden van de GFT-container en PMD- en tariefzakken 
• De huisvuilwagen begint om 7.30 uur met het rijden van de route. Zorg dat de GFT-container en de  
   zakken op tijd buiten staan, maar zet deze niet eerder dan de ophaaldag aan de straat. 
• Het deksel van de GFT-container moet dicht zijn (er mag geen afval uitsteken). 
• Het afval mag niet te vast aangedrukt zijn. Anders loopt u het risico dat de GFT-container niet of niet 

volledig geleegd kan worden, terwijl u wel voor een volledige lediging moet betalen. 
• Ook als de GFT-container door vorst niet of niet helemaal kan worden leeggemaakt, wordt de  
 lediging toch in rekening gebracht. U kunt de container daarom het best op een vorstvrije plaats  
 zetten. 
• De GFT-container mogen niet zwaarder zijn dan 75 kg. 
• De GFT-container moeten met de wielen naar de weg worden gezet. 
• Maak de container periodiek schoon met een sopje van soda, groene zeep of azijn. 
• Bindt de PMD- en tariefzakken goed dicht om te voorkomen dat er tijdens de inzameling afval op  
 straat belandt. 
• De PMD-zakken zijn alleen bedoeld voor huishoudelijke verpakkingen van Plastic, Metaal en  
 Drankkartons (dus geen andere voorwerpen van plastic of metaal. Zie ook pagina 6). 
• Om eventuele stankoverlast te beperken: leg takjes of een dun krantje onderin (geen gras, bladeren  
 of ander vochtig materiaal). 
• Laat natte spullen eerst uitlekken. 
• Doe geen plastic, papieren of composteerbare zakken tussen het GFT. 

 
GFT-containers 
Voor GFT worden containers uitgezet met een volume van 240 liter of 140 liter of een emmer van 25 
liter (alleen voor hoogbouw). Het omwisselen van gft-containers is altijd gratis.   
Ook het uitzetten van een GFT-container bij nieuwe adressen en het ophalen van containers bij 
slooppanden is gratis. Het vervangen van een gestolen GFT-container is gratis op vertoon van een 
(kopie van een) proces-verbaal. 

 
Tarieven afvalstoffenheffing 2020 
De gemeente Bladel is een diftargemeente die de volgende uitgangspunten hanteert: 
1. het principe “de vervuiler betaalt” wordt zoveel mogelijk toegepast; 
2.  de nettokosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval moeten voor 100% gedekt 

worden door de afvalstoffenheffing. 
 
De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht.  
Iedere huisaansluiting betaalt vastrecht, ongeacht of u veel of weinig afval aanbiedt. In het vastrecht 
zijn onder andere de kosten opgenomen voor de inzameling van papier, glas, luiers, klein chemisch 
afval, plastic verpakkingsafval en de exploitatiekosten voor de milieustraat. 
De hoogte van het variabel recht is afhankelijk van het volume van uw containers en het aantal keren 
dat u de containers aan de weg zet. Daarbij maakt het niet uit of de container wel of niet vol is. 
 
Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de afvaltarieven voor 2020 als volgt vastgesteld: 
Vastrecht: € 8,41 per maand wat neer komt op € 100,91 per jaar (in 2019 was dat € 95,64) 
Variabel recht (ledigingstarieven):  
 
Volume     restafval  gft-afval 
  2020       (2019)  2020      (2019) 
25 liter  € 3,16   (€ 3,44) € 0,57  (€ 0,62)         
80 liter  € 6,14   (€ 6,67) € 0,71  (€ 0,77)    
140 liter € 9,37   (€ 10,18) € 0,94  (€ 1,02)  
240 liter € 14,75   (€ 16,03) € 1,25  (€ 1,36) 
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- Tarief voor het storten van afval in een: 
 ondergrondse container (60 liter): € 4,60 per keer (2019: € 5,00). 
 ondergrondse container (30 liter): € 2,30 per keer (2019: € 2,50). 

- Tariefzak in Netersel (30 liter): € 2,30 per zak (2019: € 2,50). 
 
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). 
De belastingaanslag 2020 ontvangt u in februari 2020. Daarin is het vastrecht voor 2020 opgenomen 
en het variabel recht van de afvalstoffenheffing 2019. 
  
Verhuizing 
Geef een verhuizing ook tijdig door aan het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, tel. 0497-
361636. Met de oplegging van de belastingaanslag wordt daar dan rekening mee gehouden.  
Laat bij verhuizing de afvalcontainers of -emmers, de milieubox en de papiercontainer leeg, schoon en 
zo mogelijk in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het pand. Ook uw milieupas moet 
u in de woning achterlaten of overhandigen aan de nieuwe bewoners. 
 
Glas  
Wit, bruin en groen glas kunt u op kleur gescheiden aanbieden in de glasbak bij u in de buurt. De 
glasbakken zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk verpakkingsglas dat ook echt in de glasbak past. 
Het gaat dan om lege potjes en flessen van bv. levensmiddelen of cosmetica waar geen statiegeld op 
zit. Grote stukken vlak glas kunnen niet in de glasbak. Dat geldt ook voor een viskom, een vaas, een 
spiegel en te grote flessen. Dat glas kunt u, met uw milieupas, gratis aanbieden bij de milieustraat. Uit 
veiligheidsoverwegingen wordt u dringend verzocht om dat glas niet los bij de container te plaatsen! 
 
 
Glas is wel: flessen, glazen potten (al dan niet met dop, kurk, of deksel). 
Glas is niet: aardewerk en porselein, gloeilampen, spaarlampen, spiegels, TL-lampen en TL-buizen. 
Om overlast voor de omgeving te voorkomen, verzoeken wij u om de glasbakken niet te gebruiken 
tussen 21.00 uur en 07.00 uur. 
 
Groente-, fruit- en tuinafval (Gft) 
Gft is wel: Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, vlees- en visresten (inclusief graten, 
schelpen en botjes), resten van gekookt eten, pinda- en notendoppen en eierschalen, gestold vet 
(geen kaarsvet), theezakjes en filters met koffiedik, koffiepads, brood en kaaskorsten (zonder plastic), 
klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, onkruid, snijbloemen en kamerplanten, mest van kleine 
huisdieren met stro en kattenbakkorrels met milieukeur. 
Gft is niet: asbakinhoud, haar van mensen of dieren, jus, vet, slaolie, kattenbakkorrels, kurk, luiers, 
slachtafval, steekschuim (oasis), tuinaarde, potgrond, turfmolm, (vogelkooi)zand. 
 
Grof huishoudelijk afval 
Sinds 2017 wordt grof huishoudelijk afval niet meer aan huis opgehaald. 
 
Klein Chemisch Afval (kca) 
Het kca-logo is gedeeltelijk verdwenen 
Door Europese wetgeving is voor bepaalde producten de verplichting vervallen om het kca-logo te 
vermelden. Het verdwijnen van het logo doet echter niets af aan de noodzaak om klein chemisch afval 
toch goed te blijven scheiden. Helaas ziet u nu niet meer in één oogopslag welk afval kca is en welk 
afval niet. Daarom brengen wij hieronder de kca-lijst nog eens onder uw aandacht. 

 
De kca-lijst is onder te verdelen in vijf categorieën: 
Huishouden: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, TL-buizen, vloeibare 

gootsteenontstopper, lampenolie, bestrijdingsmiddelen/insecticiden 
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden 
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Doe-het-zelf:  verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, 
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars (zoals 
‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten) 

Hobby:  fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur 
Vervoer:  accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters 
 
Milieubox 
Bewaar chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking in de milieubox. U kunt het afval in 
een afgesloten pot of fles bewaren, maar vermeld dan wel wat er in zit. Als de box vuil is, maak hem 
dan schoon met een doek en stop deze ook bij het kca.  
Om ongewenste chemische reacties te voorkomen, is het belangrijk dat de stoffen niet met elkaar in 
aanraking komen. Houd de box buiten bereik van kinderen. 
Als u een nieuwe woning betrekt en u heeft nog geen milieubox dan kunt u deze aanvragen bij het MIC.  
Sinds 2017 wordt kca niet meer aan huis opgehaald. Het kca kan kosteloos worden ingeleverd bij de 
milieustraat. Vergeet uw milieupas dan niet! 
 
Luiers 
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden apart ingezameld. Er staan luiercontainers op de 
volgende plaatsen: 
Bladel: - voormalige sporthal, Annie M.G. Schmidtlaan 
 - gemeentelijke milieustraat, Nijverheidsstraat 7d 
Casteren:  - peuterspeelzaal “Klavertje 4”, Kerkstraat 37 
Hapert: - kinderdagverblijf “Nummereen”, Bernhardstraat 2 
 - voormalige peuterspeelzaal “de Hummeltjes”, Kerkstraat 25 
Hoogeloon:  - aan het Hofveld 
Netersel:  - peuterspeelzaal “Jippie Jee”, Boontuintje 1 
 
Papier en karton 
In de overeenkomst met Baetsen Containers BV is ook de inzameling van oud papier en karton 
opgenomen. Baetsen heeft er voor gekozen om de feitelijke inzameling, via onderaanneming, uit te 
laten voeren door Papiergroothandel Box uit Veldhoven, met ondersteuning van vrijwilligers van 
(buurt)verenigingen.  
In de meeste wijken in de gemeente wordt het oud papier één keer per maand opgehaald. De 
inzameldagen voor oud papier vindt u op de voorpagina van deze afvalkalender. 
Op de meeste plaatsen gebeurt dit met behulp van papiercontainers. Het papier kunt u het beste los in 
de container gooien. Verder kan het oud papier ook worden aangeboden in handzame pakketjes van 
maximaal 45 x 45 x 45 cm, of in losse dozen. Het papier mag uit veiligheidsoverwegingen niet 
aangeboden worden in bv. plastic kratten. 
Deze moeten namelijk handmatig leeggeschud worden in de laadbak. Daardoor kan een gevaarlijke 
situatie ontstaan voor degenen die het papier ophalen. 
Als u nog niet beschikt over een container voor het oud papier, kunt u deze aanvragen bij het MIC. 
 
Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u bij het KCC van het 
gemeentehuis 2 soorten brievenbusstickers aanvragen: 
- NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus. 
- NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen. 
 
Oud papier is wel: boeken, cadeaupapier, computerpapier, dozen, eierdoosjes, enveloppen, folders 
en brochures, karton, kranten, pakpapier, tijdschriften, wasmiddeldozen. 
 
Oud papier is niet: carbonpapier, foto’s, fotopapier, geplastificeerd papier, hygiënisch papier zoals 
luiers en tissues, plastic zakken, sterk vervuild papier zoals koffiefilters en papier tussen vleeswaren, 
verpakkingen van zuivel en frisdranken, verpakkingen van vloeibare wasmiddelen en wasverzachter. 
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Textiel 
Op diverse plaatsen in de gemeente staan textielcontainers voor het inzamelen van textiel en 
schoenen.  
Alle textiel is welkom (ook als het vies en kapot is), zolang het maar droog is en niet doordrenkt 
met olie en/of vet. 
De textielcontainers staan op de volgende locaties: 
Bladel: - Markt (naast het gemeentehuis) 
 - Nijverheidsstraat 7d (milieustraat) 
 - Hofplein (Mariaschool) 
 - Herman Gorterlaan (de Toermalijn) 
Hapert: - Venbroek 
 - Oude Provincialeweg (ventweg) 
Hoogeloon: - Torenstraat  
Casteren: - Kerkstraat 
Netersel: - Het Beemke (Lambertusschool) 
 
Verpakkingen van Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD)  
Verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons mag u samen verzamelen in een PMD-zak. Die zak 
wordt elke twee weken gratis aan huis opgehaald. Daarmee is niet alleen het milieu gediend, maar 
kunt u ook geld besparen. 
Als u de PMD-verpakkingen apart houdt, hoeft u de grijze restafvalcontainer (in Netersel de tariefzak) 
minder vaak aan de straat te zetten. Daardoor kunt u besparen op uw afvalkosten. 
De ingezamelde PMD-verpakkingen worden gesorteerd en gerecycled om weer als grondstof te 
worden ingezet voor nieuwe producten.  
 

          
                  

 
Huishoudelijk plastic 
verpakkingen 

 
Verpakkingen van metaal 

 
Drankkartons 

tasjes, bakjes, potjes, zakjes, 
flessen, flacons, kuipjes, tubes, 
bekers, folies 

conservenblikjes van groenten 
en fruit, frisdrankblikjes, 
metalen deksels en doppen, 
tubes, lege spuitbussen, 
schaaltjes van aluminium 

pakken van o.a. 
zuivelproducten, 
vruchtensap en soep, 
bekers voor milkshake en 
ijs  
 

Voor de inzameling van PMD is het volgende van belang 
 • Verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons mogen ongewassen en met dop worden  

aangeboden. Het is wél belangrijk dat de verpakkingen leeg zijn. Verpakkingen van giftige of bijtende 
producten zoals verf, insecticiden of motorolie (op het etiket staat het gevaarsymbool) mogen niet in 
de PMD zak. Deze horen bij het chemisch afval. 

•  Het PMD-verpakkingsafval wordt alleen meegenomen als dat wordt aangeboden in de speciale 
PMD-zakken. 

•  Bindt de PMD-zakken goed dicht. 
•  Zet de zakken pas op de inzameldag aan de straat om te voorkomen dat dieren de zakken 

openscheuren, waardoor zwerfafval kan ontstaan. Houd er wel rekening mee dat de inzamelwagen 
om 7.30 uur begint te rijden en dat de zakken dan dus aan de straat staan. 

•  Probeer te voorkomen dat de zakken bij harde wind wegwaaien. Dit kan bv. door de zakken aan een 
hek te hangen, op een beschutte plek (wel goed zichtbaar) neer te zetten of er een zwaar voorwerp 
op te leggen. De zakken a.u.b. niet aan elkaar binden. 
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•  In januari/februari 2020 worden binnen de bebouwde kom van alle woonkernen 
zogenaamde kroonringen opgehangen aan lantaarnpalen. Vanaf dat moment 
verzoeken wij u om de PMD-zakken en de tariefzakken (in Netersel) aan de 
haken van deze ringen te hangen. De kans dat de zakken dan wegwaaien is 
kleiner en ze hangen dan van de grond waardoor ze minder goed bereikbaar 
zijn voor dieren. Bovendien hangen de zakken bij elkaar wat het inzamelen 
vergemakkelijkt en het straatbeeld een stuk rustiger maakt. 
 

 PMD-zak en luierzak 
Het verpakkingsafval van Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) moet verzameld worden in speciale  
PMD-zakken, die gratis verkrijgbaar zijn in: 
Bladel:  - gemeentehuis, Markt 21 

- gemeentelijke milieustraat, Nijverheidsstraat 7d 
- Albert Heijn, Sniederslaan 53 
- Jumbo, Gindrapassage 18   

Casteren: - Teurlings-De Mulder B.V., Dorpsstraat 30a 
Hapert: - Jumbo van Gerwen, Markt 26 
Hoogeloon:  - Bakkerij Jansen, Hoofdstraat 69 
Netersel: - Van Hoof fietsreparaties, de Hoeve 1 
 
Op deze adressen kunt u ook gratis luierzakken afhalen. 
   
Wit- en bruingoed 
Als u een nieuw elektr(on)isch apparaat koopt, is de winkelier verplicht om het oude apparaat gratis 
terug te nemen als u dat wilt. Ook kunt u al uw afgedankte elektrische apparaten gratis aanbieden bij 
de milieustraat (op vertoon van uw milieupas). 
De meeste oude apparaten worden gedemonteerd en de verschillende materialen dienen weer als 
grondstof voor de industrie. Een klein gedeelte van de afgedankte apparaten wordt gerepareerd en 
komt via kringloopwinkels weer op de markt. 
 

  Milieustraat Baetsen Containers BV 
Bij de milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d in Bladel (industrieterrein de Sleutel), kunt u grof 
huishoudelijk afval brengen. Sommige soorten gratis, andere tegen betaling.  
In zijn vergadering van 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de poorttarieven bij de milieustraat 
voor 2020 als volgt vastgesteld: 
 
Categorie 0: gratis 
Wit- en bruingoed (koelkast, tv, diepvries, scheerapparaat, e.d.) - kadavers van kleine huisdieren –  
asbest (max. 35 m²) – afgewerkte motorolie (max. 5 liter) – klein chemisch afval – retour glas (flessen, 
potten, e.d.) – vlakglas – PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons) – papier en karton – 
textiel en schoeisel – oude metalen – autobanden personenauto’s (max. 5 stuks) zonder velg - luiers in 
luierzakken – frituurvet – harde kunststoffen – schoon EPS (tempex/piepschuim. 
 
Categorie I: € 5,00 
Als u als fietser of voetganger afval naar de milieustraat brengt betaalt u daarvoor € 5,00 per keer.  
 
LET OP: voor het aanbieden van vuilniszakken (max. 60 liter) en tariefzakken (max. 30 liter) met 
huishoudelijk afval betaalt u € 15,00 per zak. 
 
Categorie II 

 Voor groenafval (blad, gras en snoeihout) en grond (zwart of geel, niet chemisch verontreinigd) 
bedraagt het tarief tot 1 m3: € 2,50. Voor elke volgende m3 bedraagt het tarief € 5,00. Dat betekent 
dus dat u € 7,50 moet betalen als u bv. 1,5 m3 groenafval of grond brengt en € 12,50 als u bv. 2,5 m3 
brengt. 
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Categorie III 
Voor grof restafval, bouw- en sloopafval en autobanden met velg bedraagt het tarief: 
- tot 0,5 m3: € 7,50 
- tot 1 m3: € 15,00.  
- voor elke volgende m3 bedraagt het tarief € 25,00.  
Dat betekent dus dat u € 40,00 moet betalen als u bv. 1,5 m3 afval brengt en € 65,00 als u bv.  
2,5 m3 brengt. 
 
Voor matrassen geldt een tarief van € 7,50 (1- of 2-persoons, per stuk). LET OP: matrassen kunnen 
alleen gerecycled worden als die schoon en droog worden aangeleverd.  
 
De milieustraat is slechts bedoeld voor GROF huishoudelijk afval. Dat zijn in principe alle materialen 
die niet in de restafvalcontainer kunnen of mogen. Daarom geldt  voor vuilniszakken een aparte 
regeling per zak van maximaal 60 liter: € 15,00. 
 
Milieupas 
De milieustraat Bladel is een gezamenlijke voorziening van de gemeenten Bladel en Reusel-De 
Mierden waar alleen inwoners uit die gemeenten grof huishoudelijk afval kunnen brengen op vertoon 
van de milieupas. 
Heeft u geen pas of bent u de pas kwijt, dan moet u dit melden bij het Milieu Informatie Centrum. Voor 
een nieuwe milieupas wordt € 6,00 in rekening gebracht. 
Kinderen t/m 12 jaar worden voor hun eigen veiligheid niet toegelaten op de milieustraat. 
Sinds 1 januari 2018 worden op de milieustraat geen grote professionele tractoren meer 
toegelaten met een gewicht van meer dan 3500 kg.! 

 
Openingstijden milieustraat 
Dinsdag en woensdag:  13.00 – 17.00 uur   
Vrijdag: 09.00 – 17.00 uur 
Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur 
Tijdens vakanties normaal geopend. Gesloten op zon- en feestdagen. 
 
Let op de volgende voorwaarden 
 Asbest 
Voor het aanleveren van asbest gelden de volgende voorwaarden: 
 Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol 

is, kunt u geen asbest achterlaten. Vóór het aanleveren van asbest dient u vooraf telefonisch een 
afspraak te maken via: 06–10927752 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat). 

 Asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van ten minste 0,2 mm, stofdicht (na- 
 den afplakken) aangeleverd worden. 
 
 
 Asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten: ze moeten door één persoon te tillen zijn.  
 Er kan maximaal 35 m2 worden aangeleverd *. 
 Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is  
 niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid nodig is. 
 Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet u afvoeren 

naar/via een erkende verwerker. 
 
* Volgens de geldende wet- en regelgeving, mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. 
 Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen 35m2 hechtgebonden asbesthoudende dakplaten  
 (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf  
 verwijderen van hun eigen perceel. 
 
 Klein Chemisch Afval 
Bewaar het chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking. Ook kunt u het afval bewaren in 
de milieubox of in een afgesloten pot of fles. Vermeld daar duidelijk op wat er in zit. Uit 
veiligheidsoverwegingen worden injectienaalden alleen geaccepteerd als die in een potje worden 
aangeleverd. 
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 Kadavers 
Op de milieustraat mogen alleen kadavers van huis- en gezelschapsdieren worden gebracht, dus bv. 
een hond, een kat of een cavia. 
Landbouwhuisdieren en hobbydieren (zoals bv. een pony, een schaap of een geit) moet u aanmelden 
via het kadavermeldsysteem van Rendac In Son, telefoonnummer 0900-9221. Rendac komt het 
kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen. 
 
Algemene regels milieustraat 
• Geen toegang zonder milieupas. 
• Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd. 
• Alle afval moet gescheiden aangeleverd worden en in de daarvoor bestemde container(s) worden 
  gedeponeerd. 
• Maximaal 2 m3 per keer. 
• Huisvuilcontainers worden geweigerd. 
• Visuele controle aan de poort. 
• Betalen naar de duurste afvalsoort. 
• Betaling alleen mogelijk met uw pinpas. 

 
 Milieu Informatie Centrum (MIC) 

Voor het aanvragen van (een) afvalcontainer(s), milieubox, papiercontainer en milieupas moet u 
contact opnemen met het MIC. Het MIC is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur (behalve op feestdagen) via telefoonnummer: 0800-0230336 (gratis). 
Het MIC is ook bereikbaar via internet: www.miconline.nl. 
Na elke melding ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. 
 
Bij het MIC kunt u NIET meer terecht voor klachten en meldingen die betrekking hebben op de 
inzameling van restafval, GFT en PMD! Daarvoor moet u zich rechtstreeks wenden tot Baetsen 
Containers BV. Zie de voorpagina van deze afvalkalender. 
 
Meer informatie 
Met andere vragen of opmerkingen over afval kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) in 
het gemeentehuis in Bladel, tel. 0497-361636, e-mail: info@bladel.nl. 
 
Kijk voor meer informatie over afvalzaken op 
www.bladel.nl (digitaal loket) of de nieuwe afvalapp: AfvalWijzer. Daarin kunt u op adresniveau alle 
voor u van belang zijnde afvalinformatie vinden. Die app kunt u installeren via de app-stores van 
Apple en Androïd. Daarnaast is er ook een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers. 


