AfvalWegWijzer 2005
Wanneer wordt in 2005 uw afvalcontainer geleegd? Wanneer is
de chemokar in uw buurt? U ziet
het op deze afvalkalender voor
particulieren. Hang de kalender
daarom op en doe er uw voordeel
mee!
Wees zuinig met afval
Sinds 1 januari 2001 worden de
afvalcontainers in onze gemeente

tijdens het legen gewogen.
Het vast jaartarief voor 2005 is
vastgesteld op € 178,44 per
huishouden. Het tarief voor
iedere kilo rest- en GFT-afval is
vastgesteld op € 0,20.
De regels en de controle
Bij de gemeente werkt een
milieucontroleur die nagaat of de
inzameling van afval goed

verloopt. De milieucontroleur let
er bijvoorbeeld op of u het afval
op de juiste wijze aanbiedt. Ook
controleert hij de inhoud van de
duobakken om zo vast te stellen
of de scheidingsregels goed
worden toegepast. Wanneer u
afval verkeerd aanbiedt, wordt u
hierop gewezen. Op basis van
de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) kunt u bij

overtreding een boete krijgen.
Houdt u daarom aan de
aanbiedingsregels!
Voor meer informatie kunt u elke
werkdag tussen 9.00 en 10.00
uur terecht bij onze milieucontroleur, telefoon (046) 43 89 206.

Afvaltips
• Gebruik geen plastic zakken voor gft-afval. Wel mag
u etensresten (ook vlees- en visresten) verpakken in
een dunne krant.
• Zet de afvalbakken ‘s zomers uit de zon en bij vorst
uit de wind.
• Druk of stamp het afval niet aan en zorg dat het
deksel goed sluit. Als er afval uit uw container
steekt, kan die niet geleegd worden.
• Laad een container niet zwaarder dan 75 kilo.
• Stenen en puin, of ander afval dat u elders kwijt
kunt, mogen er niet in.

• Wilt u uw container laten legen, zet hem dan op de inzameldag om
07.30 uur aan de straat, met de handgreep naar de stoeprand.
• Met groene zeep of soda krijgt u de container goed schoon.
• Het pasje voor de ondergrondse container bij hoogbouwwoningen
hoort bij uw woning. Lever het daarom bij verhuizing in op het
gemeentehuis.
• Duobakken en de emmertjes krijgt u in bruikleen van de
gemeente, dus laat ze staan bij verhuizing.

Wanneer wordt uw duobak of afvalemmer geledigd?
Hieronder ziet u op welke dag van de week u uw duobak of uw
afvalemmertje(s) aan de straat kunt zetten.
Maandag
Spaubeek, exclusief Dorpstraat en Op ‘t Broek.
Dinsdag
Neerbeek: inclusief de Blooteweg (vanaf Neerbeek tot de Haamen),
de Haamen, Prins Mauritslaan (vanaf Neerbeek tot de Weth.
Sangersstraat) en de Spaubeekerstraat.
Beek: Carmelstraat, Bruiloftsteeg Dr. Poelstraat, Dr. Stassenstraat,
Ebadstraat, Elsstraat, Heirstraat, Markt, Marktstraat, Nieuwstraat,
Raadhuisstraat, Schepersstraat, Van Sonsbeecklaan, Varenkoulweg.
Woensdag
Beek: Aan het Beeker Kruis, Achter de Beek, Achter de Kerk, Adsteeg,
Annastraat, Bosserveldlaan, Bourgognestraat, Broekhovenlaan,
Brugstraat, Burg. Janssenstraat, Burg. Lemmensstraat, Cortenpad,
Dassenburcht, Erenfriedstraat, Fredericusstraat, Gasthuissteeg,
Gerbergastraat, Giselbertstraat, Gozewijnstraat, Hoolstraat, Huynhof,
Johannesstraat, Kap. Wijnensingel, Klinkenberglaan, Lammerbrug,
Luciastraat, Mariastraat, Op de Windhaspel, Oude Pastorie,
Pater Kusterspad, Peter Treckpoelstraat, Reinaldstraat, Remigiusstraat,
Reinierstraat, Roebroekpad, Rosastraat, Schuttenkleef,

St. Martinusstraat, Smedestraat, Stasstraat, Stegen, Theobaldstraat,
Tussen de Graften, Visscherssteeg, Wesselinusstraat, Wouderpad,
Zuster Kubornpad.
Donderdag
Aan de Drie Heren, Beatrixstraat, Bernhardstraat, Burg. van
Meeuwenlaan, Dr. Beckersstraat, Dr. Schaepmanlaan, DSM-straat,
Ecrivissestraat, Emmastraat, Frans Erensstraat, Guido Gazellestraat,
Hendrikstraat, Heuvelstraat, Hoeferpark, Hoogkuil, Irenestraat,
Julianalaan, Kakebergweg, Labouréstraat, Luther Kingstraat,
Maastrichterlaan, Margrietstraat, Marie Koenenstraat, Marijkestraat,
Minkenbergstraat, Olterdissenstraat, Onze Lieve Vrouweplein,
Oranjesingel, Polychemstraat, Potgieterstraat, Pr. Mauritslaan,
Prof. Spronckpark, Proosdijstraat, Schuttersstraat, Siekendaalstraat,
Stationstraat, Veldekelaan, Vondelstraat, Weth. Sangersstraat,
Wilhelminastraat, Wolfeynde.
Vrijdag
Geverik, Kelmond, Klein Genhout, Groot Genhout:
Kasteel Genbroekstraat,
Spaubeek: Dorpstraat en Op ‘t Broek.
Beek: Baron de Rosenlaan, De Counelaan, Gundelfingenstraat,
Kloostersteeg, Molenberg, Molenstraat, Raadhuispark, Synagogepad.

Verschoven ophaaldagen rond feestdagen:
Ophaaldagen Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
• Carnaval
maandag 7 febr.
dinsdag 8 febr.
woensdag 9 febr.
donderdag 10 febr.
vrijdag 11 febr.

wordt zaterdag 5 febr.
wordt woensdag 9 febr.
wordt donderdag 10 febr.
wordt vrijdag 11 febr.
wordt zaterdag 12 febr.

• Pasen
maandag 28 maart

wordt zaterdag 26 maart

• Hemelvaartsdag
donderdag 5 mei

wordt zaterdag 7 mei

Beek: 6 jan - 3 febr - 3 mrt - 7 apr - 4 mei - 2 jun - 7 jul - 4 aug
1 sept - 6 okt - 3 nov- 1 dec.
Spaubeek: 13 jan - 10 febr - 10 mrt - 14 apr - 12 mei - 9 jun - 14 jul
11 aug - 8 sept - 13 okt - 10 nov - 8 dec.
Neerbeek: 20 jan - 17 febr - 17 mrt - 21 apr - 19 mei - 16 jun - 21 jul
18 aug - 15 sept - 20 okt - 17 nov - 15 dec.
Geverik, Kelmond, Genhout: 27 jan - 24 febr - 24 mrt - 28 apr - 26 mei
23 jun - 28 jul - 25 aug - 22 sept - 27 okt - 24 nov - 22 dec.
Ophaalplaatsen en tijden:

• Pinksteren
maandag 16 mei

wordt zaterdag 14 mei

• Kerstmis
maandag 26 dec.

wordt zaterdag 24 dec.

Beek: O.L. Vrouweplein, van 10.00 - 13.00 en 18.00 - 20.00 uur
Spaubeek: Markt, van 10.00 - 13.00 en 18.00 - 20.00 uur
Neerbeek: Calistusplein, van 10.00 - 13.00 en 18.00 - 20.00 uur
Geverik: P-plaats restaurant Bergerie, van 10.00 - 11.00 en
18.00 - 18.35 uur
Genhout: Kerkplein, van 11.05 - 12.00 en 18.40 - 19.15 uur
Kelmond: Kelmonderstraat (glascontainer): van 12.05 - 13.00 en
19.20 - 20.00 uur
Attentie: Zet KGA nooit los bij uw duobak, want dat is gevaarlijk
voor kinderen, huisdieren en het milieu.

Inzameling grof
tuinafval
Stop grof snoeiafval niet in de
afvalbak. U kunt dit afval 4 keer
per jaar gebundeld (niet in
zakken of dozen) om 7.30 uur
aanbieden aan de ophaaldienst,
op de dagen waarop ook de
duobakken en afvalemmertjes in
uw straat worden geleegd.
• 14 maart t/m 18 maart
• 11 april t/m 15 april
• 24 oktober t/m 28 oktober
• 21 november t/m 25 november
Inzameling kerstbomen:
• in Neerbeek en Spaubeek op
donderdag 6 januari.
• in Beek, Genhout, Geverik en
Kelmond op vrijdag 7 januari.
Gratis compost
Op 19 maart en 15 oktober kunt
u van 9.00 tot 13.00 uur gratis
compost afhalen bij het bedrijfsgebouw, Aan de Haamen, nr. 3.

Grof
huishoudelijk
afval
Met ‘grof huishoudelijk afval’
bedoelen we:
• Meubelen
• Matrassen
• Vloerbedekking
• Kunststofartikelen
• Enz.
Als u grof huishoudelijk afval
thuis wilt laten ophalen, moet u
het Kringloopcentrum Bis-Bis
bellen, telefoon (046) 420 87 87.
Na telefonische melding haalt dit
centrum binnen 2 weken het grof
vuil op, op een afgesproken
datum. Voor grof vuil dat opnieuw
te gebruiken is, gebeurt dit gratis.
In de overige gevallen bedragen
de kosten € 33,50 per m3.
U kunt dit afval ook afleveren
bij het Milieupark. Voor de
openingstijden en tarieven: zie
onder het kopje ‘Milieupark’.

Bouwen
sloopafval
Bij verschillende bedrijven kunt
u voor bouw- en sloopafval
containers huren (zie Gouden
Gids). ‘Schoon’ bouwpuin (niet
verontreinigd met chemisch afval
of andere materialen zoals hout,
ijzer en gipsbeton) kunt u
afleveren bij de firma Meulenberg
aan de Heidenkamp in Stein,
telefoon (046) 43 38 731.
Asbest
Materiaal waarin asbest zit (zoals
eterniet golfplaten en -buizen,
remblokken, koppelingsplaten
etc.) kunt u natgemaakt in goed
gesloten 0,2 mm dik plastic verpakt, en voorzien van het
opschrift ‘asbesthoudend afval’
aanbieden bij het Milieupark
tegen de daar geldende tarieven.

Papier
en
karton
Oud papier en verpakkingen van
karton en papier, goed hanteerbaar verpakt, kunt u inleveren
tijdens ophaalacties.

• 4e maandag van de maand,
vanaf 18.30 uur: Klein- en Groot
Genhout. LET OP: 28 maart wordt
29 maart, en 26 december wordt
27 december.
• 4e dinsdag van de maand,
vanaf 8.00 uur: Buurt Op de
Windhaspel, Schuttenkleef,
Broekhovenplan en buurt
Kerkeveld met uitzondering van
het gebied tussen Gerbergastraat
en Bosserveldlaan.
• 4e woensdag van de maand,
vanaf 18.30 uur: Geverik, Kast.
Genbroekstraat, gebied
Molenstraat, gebied Molenberg,
Brugstraat, Raadhuisstraat en
Raadhuispark.
• 4e vrijdag van de maand,
vanaf 8.00 uur: Kelmond en
gebied tussen Gerbergastraat en
Bosserveldlaan in de buurt
Kerkeveld.
• 1e zaterdag van de maand,
vanaf 8.30 uur: Proosdijveld
Noord en Zuid, Stationstraat,
Schuttersstraat, Hoogkuil,
Vliegveldweg, Maastrichterlaan,
Wolfeynde,
Pr. Mauritslaan. LET OP: i.v.m.
nieuwjaarsdag komt 1 januari te
vervallen. De eerste ophaaldag
wordt de eerste zaterdag van
februari. Voor die tijd kunt u oud
papier gratis inleveren bij het
milieupark.
• 2e zaterdag van de maand,
vanaf 8.30 uur: Neerbeek
• 3e zaterdag van de maand,
vanaf 8.30 uur: Spaubeek.
• 3e zaterdag van de maand,
vanaf 8.30 uur: Buurt tussen
Raadhuisstraat en Carmelflats,
Burg. Janssenstraat,
Bourgognestraat.
Attentie:
• Drankverpakkingen (melk,
vruchtensappen) zijn géén papier.
• U kunt papier en karton ook gratis
afleveren bij het milieupark.
• Ongewenst ongeadresseerd
drukwerk kunt u voorkomen met
een ‘nee-nee’ of ‘nee-ja’-brievenbussticker. U kunt deze gratis
afhalen bij ons gemeentehuis.

Glas

Op de volgende plaatsen staan
glascontainers:
Beek: Oranjesingel, Onze Lieve
Vrouweplein, Raadhuisstraat bij
gemeentehuis, Gerbergastraat bij
begraafplaats, Bosserveldlaan bij
begraafplaats, Rooseveltlaan,
Makado.
Neerbeek: Callistusplein (ondergronds).
Spaubeek: Potterstraat hoek
Steenstraat, Markt, Bongerd.
Genhout: bij de Hubertuskerk
(ondergronds).
Kelmond: Kelmonderstraat.
Geverik: Kapelstraat bij de kapel.
Attentie: laat geen glas of ander
afval achter bij of op de container.

Textiel
en
kleding
Schoenen, kleding, beddengoed,
handdoeken, gordijnen en ander
textiel kunt u:
• meegeven met huis-aan-huis
inzamelacties (4x per jaar)

• achterlaten in de kledingcontainers op de volgende locaties:
- Onze Lieve Vrouweplein Beek;
- Marktplein Spaubeek;
- Plein gemeenschapshuis
Genhout;
- Callistusplein Neerbeek.

• laten ophalen door het
Kringloopcentrum Bis-Bis,
telefoon (046) 420 87 87.
Attentie: zet uw afgedankte
wit- en bruingoed niet bij het
grof vuil en deponeer het niet in
uw duobak.

Witen
bruingoed
Wit- en bruingoed is de verzamelnaam voor alle kleine en
grote elektrische apparaten met
stekker of batterijen.
U kunt deze apparaten:
• gratis inleveren bij uw
leverancier na aankoop van
een nieuw apparaat
• gratis achterlaten bij het
milieupark

Klein
Gevaarlijk
Afval (KGA)
Veel huishoudelijke producten
bevatten stoffen die schadelijk
zijn voor uw gezondheid en het
milieu. Houd deze producten na
gebruik daarom apart. U herkent
KGA makkelijk aan het teken op
de verpakking: de afvalcontainer
met het kruis erdoor. Bij twijfel:
bel de milieucontroleur: telefoonnr. (046) 43 89 206.

Het milieupark
Het milieupark ligt aan de Breinderveldweg 16 in Schinnen
(op bedrijventerrein ‘De Breinder’), vlakbij de afrit Schinnen aan de
autosnelweg A76. U kunt alleen afvalstoffen aanbieden na legitimatie
(identiteitskaart of rijbewijs).
Openingstijden
Op donderdag en vrijdag van 13.30 - 17.30 uur, en op zaterdag
van 8.30 - 13.30 uur.
NB: Tijdens de zomertijd (m.i.v. 27 maart t/m 29 oktober) is het
milieupark ook op maandag geopend van 13.30 - 17.30 uur.
Gratis afleveren:
• Papier en karton
• Verpakkingsglas: glazen potten en flessen (NB: vlakglas tegen
betaling)
• Metalen (incl. drank- en verpakkingsblik)
• Kleding en schoenen
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA) (elke laatste zaterdag van de maand)
• Wit- en bruingoed (bv. wasmachine, mixer, strijkijzer e.d.)
• Gazongras en bladeren (snoeiafval tegen betaling).
• Plantaardige en dierlijke vetten en oliën
• Autobanden (zonder velg, max. 4 stuks, maar geen motor-, fiets-,
vrachtwagen- of tractorbanden)
Tegen betaling (met pinpas) afleveren:
• Grof huishoudelijk afval en restafval
• Snoeiafval (takken en stronken)
• Schoon puin (op klei- en cementbasis)
• Bouw-, hout- en sloopafval
• Vlakglas (spiegels, glas-in-lood, autoglas)
• Asbesthoudend afval (mits goed verpakt)
• Bitumineus en teerhoudend afval (NB: moet apart ingeleverd worden,
kosten € 195,-/ton)
Kosten:
• Voetganger/fietser
€ 7,• Personenauto
€ 16,• Enkel-assige aanhanger
€ 21,• Dubbel-assige aanhanger
€ 27,• Groter vervoer
€ 37,Kosten voor schoon puin:
• Voetganger/fietser
€ 5,50
• Personenauto
€ 11,• Enkel-assige aanhanger
€ 16,• Dubbel-assige aanhanger
€ 21,• Groter vervoer
€ 32,Attentie: in het belang van de veiligheid van bezoekers en medewerkers
kunt u alleen betalen via de betaalautomaat (pinnen of chippen).

Belangrijke telefoonnummers
• Milieucontroleur
• Ophalen koelkasten/diepvriezen
• Milieuklachten provincie Limburg
• Klachten vuilwaterwacht
• Klachten Luchthaven
Maastricht Aachen Airport
• DSM Milieuklachten
• Klachten Militair Vliegverkeer + Awacs
• Kringloopcentrum Bis-Bis
• Bouwpuin
• Intergemeentelijke Milieudienst Beek/Stein
• Aanvragen stookvergunning
• Essent Milieu

(046) 43 89206
(046) 42 08 787
(043) 36 17 070
(0800) 03 41
(043) 36 52 020
(0800) 02 23 363
(06) 02 26 033
(046) 42 08 787
(046) 43 38 731
(046) 43 63 500
(046) 43 89 206
(043) 85 51 000
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