
GEFELICITEERD 
MET UW NIEUWE WONING!
Zo gaan wij in onze gemeente met afval om



Diftar
Gemeente Waalwijk is een ‘diftar 
gemeente’. Diftar is de afkorting van 
geDIFferentieerd TARief. Als inwoner van 
onze gemeente betaalt u halfjaarlijks een 
bedrag voor het vastrecht. 
Daarnaast betaalt u voor de keren dat u de 
grijze en groene container aan de straat zet 
of afval in de boven- of ondergrondse 
container gooit. 

Voor de containers en bovengrondse 
container betaalt u ook voor het gewicht. 
Dit volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt, de voorkomer bespaart’. Als u 
minder (vaak) restafval aanbiedt, betaalt u 
ook minder.

Het doel van Diftar is het restafval terug te 
dringen en recycling te bevorderen.

U bent naar of binnen onze gemeente verhuisd. Hoogstwaarschijnlijk bent u aan het klussen of zelfs bezig met een verbouwing.  
Een verhuizing is altijd een drukke, hectische periode waarbij u aan veel zaken moet denken. Het is ook handig om te weten waar u 
straks uw huishoudelijk afval kunt laten. Bij uw woning staan twee containers. Deze horen bij het pand. Een grijze container voor het 
restafval en een groene container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Pas als u bent ingeschreven op uw nieuwe adres,  
kunt u uw containers of afvalpas aanbieden. Anders werken deze nog niet. Wij vertellen u graag over onze ‘afvalregels’. 
En natuurlijk: alvast veel woonplezier!

PMD-
verpakkingsafval
Plastic en metalen verpakkingen (blik) 
en drankkartons (PMD) biedt u aan in 
speciale PMD-afvalzakken.  
Deze zakken halen we één keer in de twee 
weken op. Knoop de zakken goed dicht.

Papier
In onze gemeente halen de meeste 
verenigingen eens in de 4 weken het  
oud papier (papier en karton) op.  
Zij verspreiden hiervoor zelf een aparte 
kalender. Bind het papier goed samen 
zodat het niet kan wegwaaien. 
Bundels zwaarder dan 20 kilo zijn te 
zwaar en kunnen ze niet meenemen. 

Afvalstromen
De gemeente Waalwijk kent verschillende 
afvalsoorten. Deze zamelen we op  
verschillende manieren in. 

Meer informatie over afvalstromen en 
scheidingsinfo vindt u in de AfvalWijzer 
app of op www.mijnafvalwijzer.nl 
Let op: Stel de postcode en het huisnummer 
in van de straat waar u het afval aanbiedt.



Woont u in een flat of appartementencomplex? 
PMD-verpakkingsafval en papier zet u 
bij de hoofdingang of naast de inwerpzuil 
van de ondergrondse container. 
Zet de zak naast de afdekplaat.

GFT-afval
De groene container bij uw woning is voor 
het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). 
Deze halen wij tweewekelijks op.
 
Als u in het buitengebied woont, heeft u 
geen aparte container voor het GFT-afval. 
U heeft een grijze container voor het 
GFT- en restafval.

Grof huisvuil
Om de vier weken op vrijdag halen 
we grof huisvuil op. Bel ons voor een 
afspraak op 0416-683 456 of maak online 
een afspraak via waalwijk.nl

Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u wat wij 
verstaan onder grof huisvuil. Betalen kan 
alleen met PIN.

Restafval
De grijze container bij uw woning is voor 
het restafval. Deze container halen we 
eens in de vier weken op. 

In het buitengebied halen we de 
container eens in de twee weken op.

Dan brengt u uw huishoudelijk restafval 
naar een ondergrondse of gezamenlijke 
afvalcontainer. De ondergrondse 
container opent u met een speciale 
afvalpas. 

Een gezamenlijke container opent u met 
een speciale sleutel. De pas of sleutel 
vindt u in uw nieuwe woning. 

Van afval naar grondstof!



i

Containers, 
afvalpas en 
sleutel 
De containers, sleutel voor de verzamel-
container of de afvalpas horen bij de 
woning. Ook horen containers leeg te 
zijn. Heeft u toch een volle container als 
u in uw nieuwe woning komt of is er geen 
afvalpas, sleutel of container? Doe een 
melding via de MijnGemeente app of bel 
ons op 0416-683 456.

Wilt u uw grijze container wisselen van 
140 naar 240 liter? Binnen een maand 
na uw inschrijving doet u dit gratis. 
Na deze eerste maand betaalt u voor 
het omwisselen van de container. 
Grote gezinnen kunnen online of 
telefonisch tegen betaling een extra grijze 
container aanvragen.

Container 
omwisselen of 
extra container

Goed om te weten
• Zet containers altijd met de wielen naar de straat.
• Zet uw afval(container) op de ophaaldag vóór 7.30 uur op de containerverzamelplaats of 

eventueel de avond ervoor tussen 19.00 en 22.00 uur. Deze verzamelplaats herkent u aan 
 de witte container op de tegel. 
• Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen.
• Bind geen touwtjes of tiewraps aan het handvat van de container.
• Afvalcontainers zwaarder dan 60 kilo of waarvan het deksel niet dicht kan, legen we niet. 
• Gebruikt u een containerafvalzak? Vouw deze dan naar binnen. Dit voorkomt dat er afval 

naast de container valt bij het legen.
• De route die de huisvuilwagens rijden varieert soms. We rijden dus niet wekelijks op een  

vast tijdstip door de straat.

Wij hebben twee ‘milieustraten’. 
Hier kunt u afval inleveren. 
De milieustraat in Waalwijk is het 
meest uitgebreid. Bij de milieustraat 
in Sprang-Capelle kunt u terecht voor 
een beperkt aantal afvalstromen. 

In de AfvalWijzer checkt u welke 
afvalstromen gratis zijn. 
Stromen waarvoor u moet betalen, kunt 
u alleen met de auto bij de milieustraat 
in Waalwijk inleveren. U kunt hier alleen 
met PIN betalen.

Milieustraat Waalwijk
Weteringweg 29, Waalwijk
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.00 uur 
Op feestdagen gesloten.

Milieustraat Sprang-Capelle
Dullaertweg, Sprang-Capelle
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
en 13.00 - 15.00 uur
Op feestdagen gesloten.

Milieustraat

Blijf op de hoogte
Eventuele tussentijdse wijzigingen van de ophaaldagen zijn te zien in de AfvalWijzer app en worden vermeld op de gemeentepagina 
in Weekblad Waalwijk en op www.waalwijk.nl/afval

Vragen of een melding doen?
Doe een melding via de MijnGemeente app of via waalwijk.nl/melding. Bel voor vragen naar 0416-683 456.


