
Volgend jaar verandert de manier waarop we in onze gemeente het afval inzamelen. Dit doen we 
om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. In deze 
nieuwsbrief leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden
Uit recent onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook 
zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door 
beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval 
flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing 
te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken. 

We doen het samen
De gemeenten Leudal, Maasgouw en Roer-
dalen wijzigen tegelijkertijd de inzameling 
van het afval, in samenwerking met RD 
Maasland. Vanaf 2022 betaalt u per keer dat 
u de grijze container voor restafval aan de 
weg zet. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe 
minder u dus betaalt. Ook haalt RD Maasland 
het restafval minder vaak op. 

AFVALINZAMELING VANAF 2022

Inhoud grijze container 
gemeente Leudal

Dit verandert er

32% groente - en fruitafval

10% tuinafval

3% papier

11% pmd

1% glas

4% textiel

17% overig herbruikbaar

22% echt restafval



Restafval
Grijze container
Inzameling 1 keer per 4 weken
Betalen per keer dat u de bak 
aan de weg zet

GFT-afval
Groene container
Inzameling 1 keer per 2 weken

PMD-afval
PMD container
Aanbieden in PMD-zakken

Minder vaak restafval 
Vanaf 2022 halen we het restafval minder 
vaak op. De meeste mensen zetten hun 
grijze container nu ook al 1 keer per 4 
weken aan de weg. Als u goed scheidt, 
moet dat lukken. Dat zien we ook in andere 
gemeenten die dit doen. Heeft u een keer 
echt teveel restafval? Dan kunt u voor €3 
per keer naar een ondergrondse container 
binnen de gemeente. De locaties maken we 
nog bekend.

Maat kiezen grijze en groene container
Dit najaar krijgt u de kans om te wisselen 
van maat container. Heeft u veel groenafval, 
dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-
container kiezen. Ook is het mogelijk om 
gratis een tweede groene container en een 
aanrechtbakje voor keukenafval aan te 
vragen.

Appartement
Woont u in een appartement of boven-
woning en heeft u geen eigen containers? 
Dan krijgt u na de zomer een brief. Hierin 
staat meer over de inzameling van afval 
bij uw woning. De kleine afvalemmers bij 
appartementen gaan verdwijnen. 

Medisch afval
Voor inwoners met meer restafval door 
een medische oorzaak is er een speciale 
regeling. 

VERANDERINGEN OP EEN RIJ



TIJDLIJN

September 2021
U krijgt een brief over de verschillende maten containers. U 
leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie 
over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval.

Oktober 2021
Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? 
Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen 
woning. 

November 2021
Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u een 
brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. 
Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over 
nieuwe containers.

November / december 2021
Containers worden omgeruild of afgeleverd.

December 2021
U krijgt de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop 
ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de 
gratis AfvalWijzer app downloaden. Dan bent u altijd op de 
hoogte van onverwachte wijzigingen.

Januari 2022 
Start nieuwe manier van afval inzamelen.

In de loop van 2022
U hoort van de gemeente wat het resultaat is van de nieuwe 
manier van afval inzamelen. 



KOSTEN

U heeft een 60 liter inzetbak in uw grijze 
container. Deze zet u volgend jaar 13 keer 
aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag per jaar  € 102
13 aanbiedingen (13 x € 3) €   39
Totaal    € 141

U heeft een grijze container van 240 liter. 
Deze zet u volgend jaar 8 keer aan de weg. 
U betaalt dan:

Vast bedrag per jaar   € 162
8 aanbiedingen (8 x € 12) €   96
Totaal    € 258

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt.
Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de 
restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval 
heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast 
bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten 
in het vaste bedrag per jaar. 

Tarieven afvalstoffenheffing per 2022
 Maat grijze container     Vast bedrag  Bedrag per aanbieding
 40 liter (inzetbak in 140 liter container)   € 102    € 2
 60 liter (inzetbak in 140 liter container)   € 102    € 3
 80 liter (inzetbak in 140 liter container)   € 102    € 4
 140 liter container     € 132    € 7
 240 liter container      € 162    € 12
 60 liter inworp ondergrondse container   € 102    € 3

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstof-
fenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag per jaar plus de kosten van alle 
keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Rekenvoorbeelden

  www.leudal.nl/afval

  leudal@rdmaasland.nl

  (0475) 85 90 00

Meer informatie


