Overzicht wijzigingen in afvalinzameling
Afvalsoorten

Inzameling vanaf waarschijnlijk 1 januari 2020

Groente-, fruit- en
tuinafval

Laagbouw / Centrum met tuin
• De gemeente haalt groente- en fruitafval 1x per week huis aan huis op. Gebruik hiervoor
de emmer van 25 liter (of 10 liter).
• De gemeente haalt tuinafval 1x per 2 weken huis aan huis op. Gebruik de container
van 140 (of 60) liter. Snoeiafval kunt u gebundeld naast de container aanbieden (regels
hiervoor volgen).
Hoogbouw / Centrum zonder tuin
• De gemeente haalt groente- en fruitafval 1x per week huis aan huis op. Gebruik hiervoor
de emmer van 25 liter (of 10 liter). Tuinafval (bijvoorbeeld snijbloemen of potplantjes)
mag in kleine hoeveelheden in de emmer van het groente- en fruitafval.

Luiers en
incontinentiemateriaal

U kunt luiers en incontinentiemateriaal brengen naar een ondergrondse container van een
aantal nader te bepalen milieuperrons. U kunt hiervoor een 10 liter emmer als bewaar- en
transportmiddel krijgen.
De gemeente onderzoekt hoe ze inwoners kan helpen die luiers en incontinentiemateriaal niet naar
milieuperrons kunnen brengen. Ook onderzoeken we hoe we inwoners met medisch afval (zoals
stomapatiënten) kunnen helpen.

Textiel en kleine
elektrische apparaten

• U kunt textiel en kleine elektrische apparaten brengen naar een ondergrondse container
van een aantal nader te bepalen milieuperrons of naar het milieupark.
• U kunt textiel en kleine elektrische apparaten brengen naar het milieupark
• Charitatieve instellingen halen textiel 4x per jaar huis aan huis op.

Grof huishoudelijk afval

• U kunt grof huishoudelijk afval brengen naar het
milieupark.
• De gemeente kan grof huishoudelijk afval tegen betaling aan huis ophalen.

Restafval

Stadsbreed
• Restafval 1x per 2 weken huis aan huis inzamelen, met betaalde restafvalzak.
Hoogbouw met ondergrondse restafvalcontainers of stortkokers
• Ondergrondse restafvalcontainers of stortkokers van hoogbouwcomplexen blijven in
gebruik voor restafval. Voorwaarde is wel dat bewoners van deze hoogbouwcomplexen
groente- en fruitafval actief gescheiden aanbieden ter recycling.

Andere afvalstromen:
Die maakten geen onderdeel uit van de Maastrichtse Afvalproef, de inzameling daarvan blijft vooralsnog ongewijzigd.
Vanaf 2021 worden ook de andere afvalstromen onder de loep genomen (gericht op “Maastricht Afvalloos 2030”).
Kijk voor meer informatie op www.maastrichtafvalloos.nl.
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