
Vragen en antwoorden over de nieuwe PMD-container 

 

Extra of ander soort container 

 

Kan ik mijn grijze container wisselen voor een kleiner exemplaar? 

De hoeveelheid restafval daalt behoorlijk. Daarom bieden we de mogelijkheid aan om de 

grijze container om te wisselen voor een kleiner formaat. Normaliter zijn daar kosten aan 

verbonden, maar tot 1 mei 2018 betaalt u daar niets voor. U kunt hierover de gemeente 

bellen via (053) 57 34 567 of een formulier invullen op www.haaksbergen/afvalcontainers.  

 

De grijze container wordt minder vaak geleegd. Kan ik een grotere krijgen? 

Dat kan. U betaalt daar dan het reguliere tarief van 30 euro voor. Zie voor meer informatie 

www.haaksbergen.nl en zoek op ‘afvalcontainer ruilen’. Voor het omwisselen van een grotere 

container naar een kleiner exemplaar betaalt u op dit moment niets. (Zie bovenstaande vraag). 

Deze actie geldt niet voor het omwisselen naar een groter formaat. We juichen het toe wanneer 

Haaksbergenaren hun afval zo goed scheiden, dat een grote container niet meer nodig is. 

Vandaar deze stimulans. Hoe minder restafval, hoe beter.  

 

Soorten afval 

 

Zijn de verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal er al? 

Ja. Luiers en incontinentiemateriaal kunnen nu naar vier verzamelcontainers gebracht 

worden: naar het afvalbrengpunt van Langezaal (aan de Industriestraat in Haaksbergen),  

naar de voormalige gemeentewerf (Elektrostraat in Haaksbergen), De Trefkoel (Ekkersweg 

in Buurse) en kinderdagverblijf De Speelboerderij (Ellenbroekweg in Sint Isidorushoeve).  

 

De verzamelcontainer bij de voormalige gemeentewerf is ook in het weekend bereikbaar, 

doordat deze dan voor het hek staat. Op doordeweekse dagen staat de container achter het 

hekwerk, achter de deur geheel links. Men kan er dan tot 16.00 uur terecht. Het 

afvalbrengpunt van Langezaal is tijdens openingstijden bereikbaar. (Zie 

www.langezaal.eu/afvalverwerking/afvalbrengpunt).  

 

Wat moet ik als ik niet in staat ben incontinentiemateriaal weg te brengen? 

Mensen die niet in staat zijn om hun materiaal weg te brengen (bijvoorbeeld vanwege een 

beperking) én waarbij de grijze afvalcontainer niet toereikend is, kunnen contact opnemen 

met de gemeente voor een oplossing op maat. Dat kan via afval@haaksbergen.nl of door te 

http://www.haaksbergen/afvalcontainers
mailto:afval@haaksbergen.nl


bellen naar (053) 573 45 67. Inwoners kunnen hun luiers en incontinentiemateriaal overigens 

ook nog altijd kwijt in de grijze container. 

 

Waar moet ik naar toe met medisch afval? 

Het is het beste om medisch afval naar de apotheek te brengen. Lukt dat niet, dan kunt u het 

medisch afval deponeren in de grijze container.  

 

Wat mag er wel of niet in de PMD-container? 

Met de brief die we u in november stuurden heeft u van ons een flyer ontvangen, waarop is 

aangegeven wat er wel en niet thuis hoort in de PMD-container. Klik hier voor de flyer. 

 

Frequentie van inzameling van afval 

 

Hoe vaak worden de drie verschillende containers geleegd? 

De container voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) wordt vanaf 2018 

één keer in de twee weken geleegd. De grijze container voor restafval wordt vanaf januari 

eens per vier weken geleegd. Voor de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval 

(GFT) verandert er niets.  

 

Verandert er iets voor de inzameling van oud papier? 

Er verandert niets voor de inzameling van oud papier. 

 

Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd? 

Er zijn veel gemeenten die al eerder een PMD-container hebben ingevoerd. De ervaring leert 

dat er dan veel minder afval in de grijze container verdwijnt.  

 

Overige vragen  

 

Waarom doen we dit? 

In Haaksbergen produceren we per inwoner 221 kilo restafval per jaar. Dat is het afval dat in de 

grijze container verdwijnt. Deze hoeveelheid restafval moet in 2030 gedaald zijn naar 50 kilo per 

inwoner. Gemeenten hebben deze opdracht om Nederland leefbaar te houden . Veel afval dat 

nu nog in de grijze container terecht komt kan opnieuw gebruikt worden.  

 

Moet ik extra betalen voor de PMD container? 

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Overig/FLYER-PLASTIC.pdf


Nee, er zijn geen extra kosten aan verbonden. Als het afval door onze inwoners massaal 

gescheiden wordt kunnen er meer afvalstoffen hergebruikt worden en gaan de kosten voor 

verwerking omlaag. Op termijn zal dit leiden tot lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing. 

 

Gaan de verzamelcontainers voor PMD nu weg? 

Deze blijven staan én zijn voor iedereen toegankelijk. Bewoners van appartementen die geen 

container hebben kunnen gebruik blijven maken van de verzamelcontainer in de buurt. Maar 

ook kunnen Haaksbergenaren de verzamelcontainer gebruiken als de eigen PMD-container vol 

is. We gaan overigens in de toekomst wel bekijken - aan de hand van ingezamelde 

hoeveelheden - hoeveel verzamelcontainers we behouden. 

 

Is er keuze in het formaat van de PMD- container? 

De PMD-container is er in één formaat, namelijk met een inhoud van 240 liter. 

 

Hoe laat ik mijn PMD-container ophalen? 

Als u echt geen PMD-container wilt, dan kunt u bellen naar de gemeente via (053) 57 34 567. 

Wij nemen dan contact met u op om af te spreken wanneer we de container ophalen. 

Overigens kunt u de container natuurlijk ook even uitproberen. 

 

Is er een afvalkalender voor 2018? 

De afvalkalender van 2018 van de gemeente Haaksbergen is online te vinden. Kijk op 

www.haaksbergen.nl/afvalkalender.  
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