
Heeft u veel medisch afval? 
Of kunt u incontinentiemateriaal  
niet naar het milieuperron brengen?

Lees in deze folder of u gratis restzakken  
en/of een medische afvalemmer krijgt 



In Maastricht vinden we het scheiden van afval belangrijk.
Afval dat we scheiden, kunnen we gebruiken voor nieuwe producten. 
Dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden.
Medisch afval moet bijvoorbeeld altijd in de restzak.
Ook kunnen sommige mensen niet zelf hun incontinentiemateriaal 
naar het milieuperron brengen. 

Er zijn dus inwoners die door hun ziekte altijd meer (duur) restafval 
hebben. Zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen.
De gemeente Maastricht wil deze inwoners helpen. 
Hiervoor gelden eisen. 

In deze folder kunt u een aantal vragen beantwoorden.
Zo kunt u nakijken of u recht heeft op 20 gratis restzakken per jaar  
en/of een medische afvalemmer voor in huis.  
Daarna kunt u een aanvraag bij de gemeente doen. 

 Beste inwoner van Maastricht, 

Belangrijk! Deze folder is ter informatie. 
Het is geen aanvraagformulier. 

Als u dat fijn of handig vindt, vraag bij het aanvragen hulp  
aan bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger of een hulpverlener 
die bij u thuis komt. Kunt u geen hulp uit uw omgeving krijgen? 
Bel dan de gemeente Maastricht via telefoonnummer 14 043. 



Krijg ik gratis restzakken  
en/of een medische afvalemmer? 
Beantwoord de vragen hieronder. 

        Bent u een inwoner van Maastricht? 

        Woont u zelfstandig en betaalt u voor gemeentelijke belastingen? 
  

  
  Ja?  Ga naar vraag 3.
  Nee?  U krijgt niets extra's. Einde vragenlijst.

   Heeft u vanwege ziekte medisch afval? 

  
  Ja?  Ga naar vraag 5. 
  Nee?  Ga naar vraag 4. 
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   Kunt u het incontinentieafval zelf naar een milieuperron 

   brengen, of kunt u hierbij hulp krijgen? 

 

  
  
  Ja?  U krijgt niets extra’s. Einde vragenlijst.
  Nee?  Ga naar vraag 5.

De tegemoetkoming is er voor inwoners die blijvend moeite hebben om bij
het milieuperron te komen en ook niet iemand in hun sociale kring  (partner,
buren, familie, vrienden, mantelzorger, vrijwilligers et cetera) hebben
die hierbij kan helpen.

Als u zelfstandig woont, heeft u een eigen adres en betaalt u 
afvalstoffenheffing. 

Het gaat hierbij vooral om stomamateriaal, nierdialyse- 
en beademingsmateriaal.
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Ja?    Ga naar vraag 2.
Nee?  U krijgt niets extra’s. Einde vragenlijst. 



       Woont u in een niet-grondgebonden woning? 

  Ja?  Ga naar vraag 7.
  Nee?  Ga terug naar vraag 5.

       Woont u in een grondgebonden woning? 

  Ja?  U krijgt dit jaar 20 gratis restzakken van 50 liter.
   U moet een aanvraag doen. Einde vragenlijst.
  Nee?  Ga naar vraag 6.

       Kunt u het afval (zonder hinder en stankoverlast) bewaren 

       tot het eerst volgende inzamelmoment voor restafval? 

  Ja?  U krijgt dit jaar 20 gratis restzakken van 50 liter. 
  Nee?  U krijgt dit jaar 20 gratis restzakken van 50 liter en u krijgt 
   1 keer een medische afvalemmer voor in huis.
 
  U moet een aanvraag doen. Einde vragenlijst. 

Dit is een woning met een tuin of terras. 

Bijvoorbeeld een flat, appartement of duplexwoning.
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       Kunt u het afval gratis in een verzamelcontainer 

       voor restafval weggooien? 

  Ja?  U krijgt niets extra’s. Einde vragenlijst.
  Nee?  Ga naar vraag 8.



Jaarlijks gratis restzakken 

Heeft u recht op 20 gratis restzakken van 50 liter? 
Doe een aanvraag bij de gemeente. Daarna sturen wij de 
restzakken in 1 keer naar u toe. Dit doen we binnen  
1 maand.

Nieuwe aanvragen kunnen in januari weer ingediend  
worden. Dan krijgt u opnieuw 20 gratis restzakken. 

Het gaat om de DiaperChamp Classic medium. In dit opslagmiddel 
kunt u een rood-witte restzak van 50 liter hangen. De afmetingen van 
deze emmer ziet u op het plaatje. 

U kunt het medisch afval en/of incontinentiemateriaal zonder stank-
overlast in deze emmer opslaan. Tot het moment dat we het restafval 
aan huis komen ophalen. U haalt de restzak dan  
uit de emmer en zet deze aan straat. 

U krijgt dit opslagmiddel 1 keer van de gemeente. 
De medische afvalemmer is dan van u.  
Gaat de emmer stuk dan regelt u zelf  
een nieuwe. We bezorgen de emmer  
bij u thuis. Dit doen we binnen 10 werkdagen. 

 Medische afvalemmer 

72 cm

41 cm
30 cm



Samen halen we 
het beste uit afval

© Deze folder is een uitgave van de gemeente Maastricht, januari 2023

 Meld u bij de gemeente Maastricht  

U kunt per adres 1 aanvraag indienen.

 We nemen uw aanvraag in behandeling 

 U krijgt een bevestiging 

 U krijgt de tegemoetkoming.  
 We bezorgen de gratis restzakken 
 en/of de medische afvalemmer aan huis 
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 Hoe aanvragen? 

  gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/tegemoetkoming
  of 

  14 043


