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afvalkalender 2016
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Het oud papier wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald. 
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag
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afvalkalender 2016
buitengebied laarbeek
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feestdag gro f  groen

resta f va l pmd kerstbomen
Het oud papier wordt vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald. 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 



Vanaf 1 januari 2016 zijn er enkele veranderingen in de manier van af-
valinzameling. Zo wordt er vanaf 1 januari PMD opgehaald (PMD = plas-
tic, metaal en drankkarton). Ook het aantal keren dat restafval, papier en 
PMD wordt ingezameld verandert. De dag van de week waarop ingezameld 
wordt blijft wel voor heel Laarbeek dezelfde dag als voorheen. We hebben 
onze afvalinformatie hieronder en op de voorzijde voor u op een rijtje gezet. 
Deze informatie kunt u ook vinden op www.laarbeek.nl. Als u daarna nog 
vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen met het Klantcontactcen-
trum van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of via 
e-mail gemeente@laarbeek.nl.

De afvalkalender bestaat uit twee verschillende kalenders. Er is een zijde waar-
op de inzamelmomenten voor het binnengebied zijn aangegeven. De andere 
zijde laat de inzameldata voor het buitengebied zien. Hieronder kunt u zien 
welke kalender voor u geldt. Let erop dat het binnen- en buitengebied zoals dat 
hier gebruikt wordt, niet hetzelfde is als binnen of buiten de bebouwde kom. 

Binnengebied
Het binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde 
kommen van Laarbeek liggen en ook enkele overloophoekjes en straten.

Buitengebied
Het buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de 
N279, plus:
•	 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, 

Kasteelweg, Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en 
Het Laar.

•	 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loop-
weg, Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, 
Kasteellaan, Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De 
Hei, Herendijk, Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, 
Ooievaarsweg, Grensweg en het pand Pater De Leeuwstraat 65.

•	 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminaka-
naal, Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, 
De Stater, Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schuts-
straat (vanaf nummer 37), Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf 
nummer 25), Knapersven (vanaf nummer 16), Ketelkampweg, Torren-
ven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, Heidedreef, Veg-
helsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, Heieindse-
weg, Grensweg en De Hei.

algemeen

De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval 
het systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief 
per jaar betaalt u een bedrag per keer en per soort container die geleegd 
wordt. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor de grijze en de 
groene container. Het aantal keren legen van de container wordt ook ge-
teld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus zelf invloed op 
uw kosten voor afvalverwijdering. Dus: goed scheiden loont!

Kapotte container of andere vragen?
Voor het omruilen of vervangen van kapotte containers, klachten over in-
zameling of informatie over Diftar kunt u bellen met het Milieu-informa-
tiecentrum (MIC), telefoon 0800 023 0344. Ook kunt u uw melding 24 uur 
per dag digitaal doen op www.miconline.nl. Voor overige informatie kunt u 
contact opnemen met het KCC van de gemeente Laarbeek.

Inzameling containers
De grijze container wordt tweewekelijks geleegd in het binnengebied op 
vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene container voor 
gft-afval wordt in het binnengebied iedere twee weken geleegd op vrij-
dagen. Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt, zijn er 
containers voor 25, 140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt 
apart van het restafval ingezameld, omdat het ook apart wordt verwerkt. 
Het restafval wordt verbrand en van het gft-afval wordt compost gemaakt. 
Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd worden, zorg dus dat ze 
op tijd buiten staan. Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden 
van containers moet voldoen:
•	  de container mag maximaal 75 kilo wegen;
•	  het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
•	  de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
•	  de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn.

diftar

Onder ‘Diftar’ staat een aantal voorwaarden genoemd voor het aanbieden van 
containers. Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
•	  om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen 

gras, bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
•	  doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de 

container vriest of vacuüm trekt. De container kan dan niet geleegd 
worden. De mislukte lediging zal wel in rekening worden gebracht. 
Houd hier dus rekening mee door de container de nacht voor het legen 
vorstvrij weg te zetten.

Buitengebied
Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt 
u gratis met de firma SITA, telefoon 0800 023 2499. Bellen kan tot de 
woensdag, uiterlijk 16.00 uur, voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval 
regulier wordt ingezameld in onze gemeente.

Wat mag er allemaal in de GFT-bak?
•	 Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
•	 Resten van gekookt eten
•	 Vlees- en visresten (inclusief botjes, graten en schelpen)
•	 Pindaresten, notendoppen en eierschalen
•	 Plantaardige olie en gestold vet
•	 Theezakjes, koffiepads en filters met koffiedik
•	 Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
•	 Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
•	 Snijbloemen en kamerplanten
•	 Mest van kleine huisdieren met stro
•	 Kattenbakvulling met milieukeur

inzameling groencontainers

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kun-
nen worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opge-
haald wordt. Ook kunt u de gemeentepagina’s in de MooiLaarbeekKrant er 
op naslaan. Het restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten 
over de inzameling kunt u contact opnemen met telefoon 0800 023 0344. 
U kunt digitaal een melding doen via www.miconline.nl.

restafval

Vanaf 1 januari 2016 gaan we over naar groene stevige plastic zakken voor 
het inzamelen van PMD. PMD staat voor plastic, metaal en drankenkartons. 
Plastics, metalen, blikken en drankenkartons worden voortaan bij elkaar in 
één stevige plastic zak ingezameld. Deze zakken komen in de plaats van de 
oranje zakken waar voorheen alleen plastic in verzameld mocht worden.

Wat mag er in de PMD-zak?
•	 Plastic verpakkingsafval, zoals plastic zakken, (knijp) flessen, flacons, 

bakjes en kuipjes
•	 Drankpakken, zoals lege sap-, melk- en vlapakken
•	 Blik, zoals lege groente- en frisdrankblikjes
•	 Fijn metaal, zoals metalen deksels van potten, metalen schaaltjes/bak-

jes en stalen siroopflessen

Waar kunt u de zakken afhalen?
De zakken kunnen afgehaald worden bij alle Laarbeekse supermarkten. 
U kunt ze natuurlijk ook afhalen in het gemeentehuis Laarbeek en bij de 
milieustraat aan de Stater in Lieshout. 

pmd-inzameling (= plastic, metaal en drankpakken)

Op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2016 worden de kerstbomen opge-
haald. Op maandag 11 januari gebeurt dit in het gedeelte van Laarbeek ten 
oosten van de Zuid Willemsvaart en ten zuiden van het Wilhelminakanaal 
en de kern Lieshout. Op dinsdag 11 januari is de rest van Laarbeek (Beek 
en Donk en Mariahout) aan de beurt, zie ook op www.laarbeek.nl.
Aangezien de kerstbomen worden gecomposteerd moeten ze worden aan-
geleverd zonder standaard, mand, emmer of plastic en alle kerstversie-
ringen (ook engelenhaar) dient te zijn verwijderd. De bomen mogen niet 
langer zijn dan 2 meter anders kunnen ze niet worden verwerkt.

inzameling kerstbomen



In het voor- en najaar wordt kosteloos de mogelijkheid geboden om snoei-
hout en grof tuinafval apart aan te bieden. Daarvoor worden in het voorjaar 
op maandag 4 april en dinsdag 5 april én in het najaar op maandag 31 
oktober en dinsdag 1 november 2016 apart huis aan huis inzamelrondes 
gehouden voor snoeihout en grof tuinafval. De juiste tijden en voorwaarden 
waaronder dit grof tuinafval kan worden aangeboden, worden tijdig gepu-
bliceerd op www.laarbeek.nl en in de MooiLaarbeekKrant.

grof snoeiafval

Het oud papier wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald in de be-
bouwde kommen van Laarbeek. In Lieshout/Mariahout op woensdag, in 
Aarle-Rixtel op vrijdag, in Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het 
buitengebied wordt dit om de vier weken ingezameld.
Let erop dat het papier niet vervuild wordt door bijvoorbeeld plastic folies 
om tijdschriften en reclamefolders, verpakkingen die half papier maar ook 
half plastic zijn en niet te vergeten de plastic tasjes waar papier soms in 
wordt aangeleverd. Het kan anders niet verwerkt en gerecycled worden. 

papier en karton

Adres:  De Stater 2 in Lieshout
Telefoon:  0499 422 775
Geopend:  woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en 
 zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om 
toegang tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de toe-
gangspas milieustraat. Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende 
gescheiden stoffen worden aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koel-
kasten en ander bruin- en witgoed, afgewerkte olie (maximaal 10 liter), 
klein gevaarlijk afval (KGA), luiers, oud ijzer, papier en autobanden. Ook as-
best en eterniet mogen aangeboden worden, maar dan moet u dat vooraf 
telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo - on-
geveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. Er mag 
maximaal 2m3 afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is 
een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag 
worden ingeleverd. De kosten staan vermeld op een bord bij de milieustraat.

Toegangspas milieustraat
De toegangspas die u nodig heeft voor de milieustraat, is gekoppeld aan 
uw woonadres en blijft altijd aan het huis gekoppeld. Bij vermissing kunt 
u, tegen vergoeding van de kosten, telefonisch een nieuwe pas aanvragen, 
telefoon 0800 023 0344. U kunt digitaal een nieuwe pas aanvragen via 
www.miconline.nl.

milieustraat laarbeek

Asbest kunt u onder bepaalde voorwaarden aanbieden bij de milieustraat 
aan de Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775. Hiervoor is een aparte 
asbestcontainer aanwezig. Asbest en asbesthoudende stoffen:
•	  mogen tot een hoeveelheid van 35 m2 per jaar (met een maximum van 

500 kg) gratis op de milieustraat worden aangeboden;
•	  kunnen alleen na telefonisch overleg tijdens de openingsuren van de 

milieustraat worden aangeboden;
•	  mogen uitsluitend worden aangeboden, wanneer deze afdoende ver-

pakt zijn in plastic folie;
•	  moeten zodanig verpakt zijn dat het pakket door één persoon te tillen is;
•	  mogen worden aangeboden, indien de aanbieder zijn naam, adres en de 

hoeveelheid asbest kenbaar maakt aan de beheerder.

asbest

Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat niet in de container past. Op afroep 
en tegen betaling wordt er elke maand een inzamelactie voor grof huis-
vuil gehouden. De kosten voor het inzamelen van grof huisvuil bedragen 
€ 15,00 per colli. Een colli is een samengebundeld pakket van maximaal 
0,5x0,5x1,5 meter met een maximum gewicht van 40 kilo.

grof huisvuil

Dit afval kunt u in de kca-box aanleveren bij de milieustraat Laarbeek. Ieder 
huis in Laarbeek heeft een kca-box die bij het huis hoort en dus ook bij 
verhuizing bij het pand moet blijven.

klein chemisch afval (kca)

Glas kunt u op kleur (wit, groen en bruin) gescheiden aanleveren bij de 
glasbakken. Glasplaten en ramen kunt u bij de milieustraat inleveren. De 
glasbakken staan op de volgende locaties:
•	  Aarle-Rixtel: Kerkstraat voor MCD, Goossensstraat, de Duivenakker te-

genover de Tempelier, Valkendijk, Van Roijstraat.
•	  Beek en Donk: Molenweg, Piet van Thielplein, Heuvelplein: bij EM-Té en 

bij Jan Linders, Burgemeester Seelenlaan, Otterweg.
•	  Lieshout: Parkeerterrein Jumbo, Floreffestraat, De Vorst.
•	  Mariahout: Oranjeplein.

glasbakken

Textiel kunt u deponeren in de kledingcontainers. Deze staan op de vol-
gende locaties:
•	  Aarle-Rixtel: De Duivenakker, Goossenstraat, Valkendijk 
•	  Beek en Donk: Merellaan (Hummelhonk), Piet van Thielplein, Burge-

meester Seelenlaan, De Wieken, Wijnkelderweg, Triangelstraat, Muzen-
laan, Koppelstraat, Grensweg

•	  Lieshout: Dorpsstraat (bij Jumbo supermarkt), De Vorst, de Stater  
(milieustraat)., De Klumper, Sonseweg 

•	  Mariahout: Oranjeplein
Daarnaast vinden er enkele malen per jaar huis aan huis inzamelacties 
plaats voor textiel.

textiel

Op de milieustraat staat een container voor kringloopspullen. Er zijn ook 
speciale Kringloopwinkels waar u terecht kunt met spullen die geschikt zijn 
voor hergebruik. Bijvoorbeeld bij:±

Handelsonderneming V en V
De Esdoorn 4, Beek en Donk
Telefoon 0492 464 791

Kringloopwinkel Beek en Donk
Heuvelplein 93, 5741 JJ Beek en Donk
Telefoon 06 3607 2611

hergebruik goederen

Andere stoffen die niet gerekend worden tot huishoudelijk afval kunt u 
aanleveren op de volgende adressen:

Voor bouwafval en puin:
F. Vereijken en Zn.
’t Hof 4, Lieshout
Telefoon 0499 422 704

Voor grond en groenafval:
Fa. Verhoeven
De Biezen 1, Aarle-Rixtel
Telefoon 0492 383 194

Oud ijzer en metalen:
H. Wagner
Schutsstraat 55, Lieshout
Telefoon 0499 422 499

overig afval

Ook luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren bij de milieustraat 
aan de Stater in Lieshout. U moet deze dan gescheiden van ander afval aan-
leveren.

luiers


