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Afval scheiden? Wij gaan u daarbij helpen.
Samen houden we onze omgeving schoon!
De gemeente en woningbouwvereniging WonenBreburg ontvangen veel klachten over afval dat
naast de containers in de containerhokken terechtkomt. Dit is niet alleen rommelig, het veroorzaakt
ook stankoverlast. Daarnaast zien we ook dat grof huisvuil via de restafvalcontainer wordt
aangeboden, wat verboden is. We willen graag dat iedereen hier prettig woont en daarom gaan we
de overlast aanpakken.
Hoe aanpakken?
De containers voor restafval worden voorzien van een speciale deksel met inwerpopening en een
kantelslot. In de opening passen alleen nog maar vuilniszakken. Voor het afval van PMD krijgt u van
de afvalcontroleurs gratis PMD-zakken. Deze zakken maken het makkelijk om het PMD naar de
container te brengen. Bij de PMD-zakken krijgt u een zakhouder, een handige manier om het PMD te
bewaren in uw woning.
De afvalcontroleurs komen binnenkort langs en delen de PMD-zakken en zakhouders persoonlijk uit.
Als u vragen heeft over afval en afvalscheiding of meer informatie hierover wilt, dan kunt u hiervoor
ook bij de afvalcontroleurs terecht.
Grof huisvuil en ander afval in en om de containers wordt verwijderd in opdracht van de
woningbouwvereniging. De verwijderingskosten worden verdeeld onder alle inwoners van het
complex.
Wat kunt u doen?
 Sorteer uw afval en doe uw afval in de juiste afvalcontainer. Als u al het afval goed sorteert,
houdt u nog maar weinig restafval over. En zijn er genoeg containers voor restafval voor alle
bewoners. Het doel is om in 2021 nog maar 105 kg restafval per persoon per jaar over te
houden. Nu is dat nog 178 kg restafval.
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Breng grof huishoudelijk afval zoals: meubels, tapijt of bouw- en sloopafval naar de
milieustraat. Veel afvalsoorten zijn gratis weg te brengen, voor restafval en bouw- en
sloopafval moet u wel betalen. U kunt dit grof huisvuil ook op laten halen. De kosten voor
de verschillende afvalsoorten vindt u op www.tilburg.nl/milieustraten
Is uw afval nog bruikbaar? Denk ook eens aan een kringloopwinkel!

Tips
 Maak dozen klein voor u ze in de container doet. Dat scheelt ruimte en kunnen meer mensen
hun papierafval kwijt.
 Meld illegale stortingen via de Buiten Beter-app. Meer info vindt u op www.buitenbeter.nl
 U heeft afval van textiel of glas? U vindt de dichtstbijzijnde container op de afvalkaart via
www.tilburg.nl/afval. Klik daarna op Afvalsoorten.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over afvalscheiding op www.tilburg.nl/afval of Afvalwijzer app.
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