Afvalwijzer Gemeente
Valkenburg aan de Geul

2020
Voor u ligt de Afvalwijzer 2020. Deze bevat informatie
over de wijze waarop inwoners van de gemeente
Valkenburg aan de Geul hun afval kwijt kunnen.
Uw persoonlijke afvalkalender
Uw persoonlijke afvalkalender staat op de achterzijde
van deze Afvalwijzer. Hierop kunt u in één oogopslag
zien welke afvalstroom wanneer bij u aan
huis wordt opgehaald.
Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe afvalkalender
downloaden: www.besteuitafval.nl.
Op www.besteuitafval.nl vindt u nog meer informatie
over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.
Heeft u geen internet?
Een papieren exemplaar van de Afvalwijzer is
verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact
Centrum (KCC) in het gemeentehuis Geneindestraat 4,
Valkenburg. Of bel met 14043, Valkenburg.

Oud papier en karton
Dit wordt 1 x per maand ingezameld door verenigingen.
De data staan op de inzamelkalender aan de achterzijde.
Papier en karton moet droog zijn en geen etensresten
bevatten. Piepschuim, luiers, elektrische apparaten en
andere gebruiksvoorwerpen horen niet bij het oud papier.
Papier niet opgehaald? Bel dan het contactnummer
van de vereniging die het papier bij u ophaalt:
Berg en Geulhem, Harmonie Concordia: 043-6042356
Broekhem Noord,Stichting Accommodatie Jeugd en
Jongerenwerk Broekhem: 043-6013396
Broekhem Zuid, Tafeltennisvereniging Falco:
06-44157629
Emmaberg, De Heek en Hekerbeek, Jonkheid Boete
de Poort Vallekeberg: 06-46512800
Houthem, St. Gerlach en Strabeek, Brassband Sint
Gerlach: 043-8515388
Schin op Geul, Oud Valkenburg, Schoonbron en
Walem, RKVV Struchter Boys, Schutterij
Sint Mauritius en Fanfare Sint Cornelius:
06-46205360
Sibbe en IJzeren, S.V. Sibbe: 043-4572354
Terblijt en Vilt, Harmonie Amicitia: 06-53717640
Valkenburg Kern, Stg. Jeugdbeweging Valkenburg,
Scouting St. Franciscus Valkenburg
en Kon. Walrams Genootschap afd. Harmonie:
043-6012200

Speciaal voor U: De Milieu App
Er is een handige Milieu App:
· Inzamel-dagen in uw buurt
· Milieuparken, brengvoorzieningen
· Uw digitale Milieupas
· Afvalwijzer wat hoort waar
· Tips (ook via meldingen)
Handig!
U kunt via de Milieu App instellen dat u een melding ontvangt als het afval bij u wordt ingezameld.
Zo weet u steeds op welke dag welk afval wordt
opgehaald. U kunt de Milieu App installeren op uw
smartphone via de App-store (IOS) of Google
Play-Store (Android).

Aandachtspunten:
·

Rond de feestdagen van 2019 kunnen voor u
gewijzigde inzameldata aan de orde zijn. Gooi de
kalender van 2019 dus nog niet weg. Wilt u een
signaal bij gewijzigde data: Installeer de MilieuApp en stel berichtgeving in.

·

Ook in 2020 kunt u gebruikmaken van de
Rd4-milieuparken in de regio. Meer informatie:
zie www.besteuitafval.nl of in de Milieu App.

·

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
De landelijke doelstelling is max. 100 kg niet herbruikbaar restafval per inwoner in 2020. Onze gemeente heeft deze mijlpaal in 2018 gehaald met 98
kilo per inwoner. Nu op naar 30 kilogram in 2025.
Dat is een hele opgave maar door nog beter te
scheiden kunnen we dit doel halen. Helpt u mee?

·

Heeft u iets niet meer nodig? Gooi het niet meteen weg. Denk ook eens aan de kringloopwinkel:
www.kringloopzuid.nl.

·

Bedenk altijd voor je iets weggooit: Moet dit
in de zak of hoort het in een andere bak?

Etensresten zijn ook GFT.
Rauwe of gekookte/gebakken etensresten horen niet
in de restafvalzak maar in de GFT-emmer of –
container. GFT zamelen we elke week in, dat scheelt
dus ook geurhinder. Goed GFT scheiden levert al snel
30 kg restafval minder per inwoner op. Het scheelt
niet alleen gewicht maar u spaart ook zakken uit.

Meer informatie nodig?
telefoon 14 043, Valkenburg, toets 4
E-mail: besteuitafval@valkenburg.nl
www.besteuitafval.nl

