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Samen op termijn minder afval produceren en het afval beter gescheiden aanbieden,  
zodat het beter verwerkt kan worden. Dat zijn twee belangrijke redenen om afval anders  

in te gaan zamelen. Minder afval draagt bij aan een schoner milieu en een duurzamere samenleving.  
Beter scheiden scheelt ook in kosten. Deze kaart helpt u bij het beter scheiden van afval.

AFVALSCHEIDINGSKAART
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HANDIGE AFVALWEBSITE
Kijk op onze website voor informatie over afval en afvalinzameling. 
Daar kunt u eenvoudig nakijken welk afval waar thuishoort, wanneer 
welk afval wordt opgehaald en wanneer u terecht kunt bij de Milieu- 
straat. Daarnaast ontwikkelen we een app zodat u nog eenvoudiger 
informatie over afval(inzameling) kunt opzoeken.

Voor de Milieustraat heeft u een Weerterlandpas nodig. Ieder 
huishouden in de gemeente ontvangt een Weerterlandpas. Bent u 
uw Weerterlandpas kwijt of is deze beschadigd? U kunt online een 
nieuwe pas aanvragen.

Milieustraat Weert
Graafschap Hornelaan 207/209
6001 AC Weert

VRAGEN OVER AFVALINZAMELING
U kunt tijdens de openingstijden contact met ons opnemen voor al 
uw vragen en opmerkingen over afvalinzameling. We zijn bereikbaar 
op (0495) 677 111 of via info@nederweert.nl. 

MELDEN ZWERFAFVAL
Via de website en de Fixi-app kunt u online een melding maken  
van zwerfafval. Liever telefonisch melden? Neem tijdens de  
openingstijden contact op met ons via (0495) 677 111. 

Gemeente Cranendonck staat voor een schone en duurzame leefomgeving, 
waar we zoveel mogelijk afval scheiden en grondstoffen hergebruiken. Dit is 
belangrijk om te voorkomen dat grondstoffen opraken en om onze leefomge-
ving leefbaar achter te laten voor volgende generaties. Samen zorgen we voor 
minder restafval. Door afval goed te scheiden, wordt afval een waardevolle, 
(her)bruikbare grondstof. Bewuster scheiden zorgt ook voor bewuster inkopen 
en dit alles maakt dat het restafval per persoon daalt. Samen maken we het  
verschil!        

HANDIGE AFVALWEBSITE EN AFVAL-APP   
    
Download de afval-app of kijk op afvalkalender.cranendonck.nl.  
Zo bent u altijd op de hoogte van alle actualiteiten op het gebied van  
afval en inzameling voor de gemeente Cranendonck. Bovendien kunt u 
eenvoudig nakijken welk afval waar thuis hoort, wanneer welk type afval 
wordt opgehaald en wanneer u terecht kunt bij de Milieustraat.
       
Om gebruik te maken van de Milieustraat heeft u een afvalpas nodig.  
De afvalpas is per woonadres verstrekt en hoort dus bij de woning net als 
de afvalcontainers. Bent u uw milieupas kwijt? Tegen een vergoeding van  
€ 5,- kunt u online een nieuwe pas aanvragen.     
   
Kringloopwinkel en werkplaats Verderest geeft goederen een tweede kans. 
Bruikbare spullen worden na controle en eventueel reparatie verkocht.  
U kunt onder meer de volgende spullen - in overleg - inleveren of op  
laten halen: meubels, wit- en bruingoed, kleding, textiel, speelgoed,  
boeken/platen, kleingoed, kunst en kitsch, seizoensgebonden spullen  
(kerstversiering, tuinstoelen etc). Meer weten? Kijk op www.verderest.nl.  
     

Wist u dat?  
U bij de Mileustraat gratis compost kunt afhalen? 

Vragen over afvalinzameling? 
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week voor al 
uw vragen en opmerkingen over afvalinzameling 
en het aanvragen of omwisselen van afvalcontainers 
contact opnemen met Renewi via 0800 22 100 10 
of cranendonck@renewi.com.   
    
Melden zwerfafval?  
Via de website en de app mijn gemeente kunt u 
online 24 uur per dag 7 dagen per week melding 
maken van zwerfafval. Liever telefonisch melden? 
Neem tijdens openingstijden contact op met ons 
Klant Contact Center via 14 0495.   
    
Milieustraat Cranendonck 
Rondven 34-36
6026 PX Maarheeze    
   
Kringloopwinkel Verderest 
Nieuwstraat 95
6021 HR  Budel
0495-497808
www.verderest.nl   

* Kijk voor de tarieven en inleverpunten in de afval-app of op afvalkalender.cranendonck.nl
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Afvalscheidingskaart

z.o.z.

<50 cm

Gemaakt van 100% recycled papier



INZAMELING RESTAFVAL
Alles wat niet valt onder één van de bovenstaande afvalstromen, 
behoort tot restval.

* Kijk voor de tarieven en inleverpunten op onze website of in de afval-app.

AFVALSCHEIDINGSKAART

Kliko d*

INZAMELING GRONDSTOFFEN, ZELF WEGBRENGEN WAAR HOORT HET IN?

Textiel en 
schoeisel

Inzamelcontainer  
of milieustraat Gratis

Luiers Witte zak, 
inleverpunten * Gratis

Glazen  
verpakkingen Glasbak * Gratis

Accu’s 

Mileustraat

Kijk voor 
openingstijden op

onze website  
of in de app

Gratis

(Auto)banden Gratis

Batterijen Gratis

Bladafval
Gratis van  
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Geneesmiddelen /
medicijnen Gratis

(Vlak)glas Gratis

Klein chemisch 
afval Gratis
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Gratis
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Asbest 1 knip per m3
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met glas 1 knip per m3
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Matrassen 1 knip per m3

Puin 1 knip per m3

Zand / grond 1 knip per m3

INZAMELING GRONDSTOFFEN, ZELF WEGBRENGEN WAAR HOORT HET IN?

herbruikbare 
spullen kringloopwinkel gratis

textiel en 
schoeisel

kringloopwinkel, 
inzamelcontainer 

of Milieustraat
gratis

waar je het 
koopt, lever 

je het in
gratis

Papier/karton:
- Gastel
- Soerendonk

inleverpunten* gratis

luiers witte zak,  
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glazen  
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klein  
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Kijk voor  
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in de app
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elektrische 
apparaten gratis
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metaal en 
oud ijzer gratis

asbest
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35 m2 op 
afspraak

grof tuinafval €*

grofvuil €*

bouw- en 
sloopafval

€*

steenpuin €*

>50 cm

INZAMELING RESTAFVAL**

         tariefzak €*          kliko €€* milieustraat  €€€*

z.o.z.

Afvalscheidingskaart

* Kijk voor de tarieven en inleverpunten in de afval-app of op afvalkalender.cranendonck.nl
** Alles wat niet valt onder één van de andere afvalstromen zoals vermeld op deze kaart, behoort tot restafval.

januari 2021
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