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AFVALTARIEVEN
1. a - Wat betaal ik voor het inzamelen van mijn afval in 2020?
Het basistarief (= vastrecht) voor 2020 is voor alle huishoudens € 287,76. In dit bedrag zit
inbegrepen: de inzameling van GFT,- papier en plastic en blik. Maar ook de inzameling van textiel en
glas via de ondergrondse containers in de wijken. En ook de vaste lasten van de milieustraat. U
betaalt daarnaast nog wel voor het aanbieden van restafval. Er zitten dus geen ledigingen voor het
restafval in het vastrechttarief. U betaalt vanaf de eerste keer dat u uw restafval aanbiedt. Voor
laagbouw is dit €7,50 per keer dat u uw minicontainer (180 liter) aan straat zet. Voor hoogbouw is dit €
2,50 voor elke inworp in een ondergrondse container (60 liter) en voor een eventuele inpandige
restafvalcontainer is dit € 1,25.
1. b - Wat betaal ik voor het wegbrengen van mijn afval bij de milieustraat 2020.
In 2020 kunt u (net als in 2019) twee keer een halve m3/halve kuub grofvuil aanbieden op de
betaalroute van de milieustraat, zonder extra kosten. Daarna betaalt u € 12,50 per halve m3/halve
kuub bij de betaalroute.
2. Waarom moet ik dit jaar meer betalen voor het inzamelen van mijn afval, dan vorig jaar?
We kunnen helaas niet voorkomen dat de afvaltarieven stijgen in 2020. Dat heeft te maken met een
aantal ontwikkelingen:
•
•
•

Grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, zoals papier en plastic, leveren ons steeds
minder op.
De landelijke verbrandingsbelasting voor restafval is verdriedubbeld.
De kosten voor het ophalen van afval zijn gestegen.

De kosten die de gemeente moet maken voor afvalinzameling moeten gelijk zijn aan de opbrengsten
die de gemeente ervoor krijgt. Zo is het basistarief voor de inwoners bepaald. De gemeente verdient
daar dus niets aan.
3. Betaalt iedereen evenveel voor de afvalinzameling in 2020?
Het basistarief (= vastrecht) is voor iedereen gelijk. En het aanbieden van restafval is in verhouding
ook gelijk voor een minicontainer (180 liter) en een ondergrondse container (60 liter). Door goed
afval te scheiden houdt u minder restafval over. U kunt zo dus kosten besparen, door niet elke
maand uw restafvalcontainer aan te bieden. Het ophalen of inleveren van GFT, papier en plastic/blik
is namelijk zonder extra kosten.

4. Waarom zitten er geen ledigingen voor restafval in het basistarief?
Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk dat de afvalkosten eerlijk in rekening worden
gebracht en dat we ons afval steeds beter gaan scheiden. We streven naar 100 kg afval per inwoner
per jaar voor 2020. Er zitten daarom in het basistarief geen ledigingen voor restafval. Inwoners die
goed hun afval scheiden - en dus weinig restafval aanbieden – betalen zo minder extra kosten. De
inwoners die hun afval niet zo goed scheiden - en het restafval dus vaker aanbieden - betalen meer.

WIJZIGINGEN IN 2020
5. Wat zijn de grootste wijzigingen in 2020 voor afvalinzameling?
• Laagbouw: u kunt uw restafval 1x per 4 weken aanbieden (in plaats van 1x per 2 weken), in
een minicontainer aan straat.
• Hoogbouw: u kunt uw GFT/keukenafval gescheiden (zonder extra kosten) aanbieden, in de
bovengrondse verzamelcontainers. U kunt hiervoor het keukenemmertje gebruiken, dat u
van ons krijgt. Meer informatie over het gebruik van het emmertje, vindt u op de flyer die u
bij het emmertje ontvangt.
• Iedereen: blik mag voortaan bij plastic en drankenkartons worden aangeboden in de speciale
plastic zakken. De blikcontainers in de wijken worden daarom eind december 2019
weggehaald.
• Iedereen: de zakken voor het aanbieden van plastic, blik en drankenkartons zijn gratis te
krijgen bij de meeste supermarkten in Etten-Leur en de milieustraat.
6. Waarom rijden er vuilniswagens van de gemeente Breda door de straat?
We hebben alle alternatieven bekeken voor de afvalinzameling van 2020, om de kosten zo min
mogelijk te moeten verhogen. Dat zorgt ervoor dat we met een andere inzamelaar gaan werken. In
het jaar 2020 wordt het afval opgehaald door de afvalservice van de gemeente Breda. De
ophaalroutes blijven zo veel mogelijk gelijk. U ziet de ophaaldagen voor uw postcode en straat op
www.MijnAfvalwijzer.nl of de app Afvalwijzer.

AANBIEDEN VAN UW AFVAL
7. Welke soorten afval kan ik zonder extra kosten blijven wegbrengen?
U kunt de volgende afvalstoffen zonder extra kosten blijven wegbrengen:
Verzamelcontainers in de wijken:
- Plastic, blik en drankenkartons
- Glas
- Textiel
Verzamelcontainers bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven:
- Luiers
- Incontinentiemateriaal
(locaties vindt u op mijnafvalwijzer.nl)

Milieustraat
- Klein chemisch afval (kca)
- Tuinafval
- Verpakkingsmateriaal (piepschuim)
- Frituurvet (o.a. ook bakvet, jus)
- Papier
- Glas
- Plastic, blik en drankenkartons
- Oud ijzer
8. Waar kan ik zonder extra kosten luiers en incontinentiemateriaal inleveren?
De mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal aan te bieden bij verzamelcontainers bij
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven blijft (locaties vindt u op mijnafvalwijzer.nl). Luiers nemen
veel ruimte in beslag. Door deze apart en zonder extra kosten aan te bieden, hoef je je restafval
minder vaak aan te bieden. Je bespaart zo kosten.
9. Wanneer worden de bovengrondse verzamelcontainers voor GFT geplaatst bij hoogbouw?
Voor het einde van het jaar worden alle hoogbouwlocaties voorzien van een tijdelijk groencontainer,
voor gezamenlijk gebruik. De vaste bovengrondse behuizingen (waarover alle inwoners van
hoogbouwwoningen eerder een brief over hebben gehad) worden eind februari geplaatst. Tot die
tijd kan dus de gezamenlijke groencontainer gebruikt worden.
10. Is restafval 1x per 4 weken aanbieden haalbaar?
Ja, dit is haalbaar. Door afval goed te scheiden, is het mogelijk om 1x in de 4, 8 of zelfs 12 weken, de
restafvalcontainer aan straat te zetten. Ook huishoudens met meer personen lukt dat nu al.
Natuurlijk is dat soms nog even wennen, maar we helpen u daar graag bij. Want elke keer dat u de
restafvalcontainer niet aanbiedt, betaalt u ook geen € 7,50. Als u alleen restafval in de
restafvalcontainer doet, is deze niet snel vol. Het afval op de juiste manier scheiden is dan dus
voordeliger voor uzelf én goed voor het hergebruik van het afval als grondstoffen. Tips leest u op de
website www.MijnAfvalwijzer.nl.
11. Wat is eigenlijk restafval?
Na onderzoek van het aangeboden Etten-Leurse restafval blijkt maar 13% écht restafval te zijn. Dus
ruim 80% van de afvalstoffen in de restafvalcontainer hoort daar niet in thuis. Zo zit er bijvoorbeeld
bij het restafval: gft, plastic, drinkpakken, blik, papier, glas, ijzer en metalen, hout, textiel, elektrische
apparaten, piepschuim, frituurvet. Allemaal afval dat u op een andere manier kunt aanbieden dan als
restafval. De hoeveelheid écht restafval in een huishouden is al met al niet erg groot.
De meest voorkomende soorten restafval zijn
•
Keuken en woonkamer: chipszakken met zilverfolielaag, kurken, stofzuigerzakken
•
Badkamer: haren, wattenstaafjes en -schijfjes, damesverband, lege medicijn strips
•
Huisdieren: kattenbakkorrels, haren
•
As en sigarettenpeuken of koolresten van BBQ / openhaard (gedoofd)

12. Mag ik restafval in een zak naast mijn container aanbieden?
Dit is niet de bedoeling. We begrijpen dat iedereen even moet wennen aan de nieuwe situatie.
Daarom is de eerste maand het bijgeplaatste restafval voor één keer netjes opgeruimd. Een volgende
keer worden natuurlijk alleen de containers maar geleegd.
13. Wat kan ik doen als het ophalen van 1x per 4 weken voor restafval niet genoeg is voor mij
(laagbouwwoningen die restafval in minicontainer aan straat aanbieden)?
Op de website www.MijnAfvalwijzer.nl ziet u tips om uw afval op een manier te scheiden dat u zo
min mogelijk restafval overhoudt. Mocht dat echt niet lukken, dan u kunt eventueel een extra
restafvalcontainer aanvragen. Voor deze extra minicontainer betaalt u €18 per belasting jaar extra.
Daarbij betaalt u ook het ledigingstarief voor elke keer dat u de extra container aanbiedt. De
aanbiedregels blijven gelijk.
14. Kan ik volle vuilniszakken voor fijn/klein huishoudelijk afval aanbieden op de milieustraat?
Nee, alleen grof huishoudelijk afval dat niet in de minicontainer past kunt u wegbrengen naar de
milieustraat.
15. Kan ik voor mijn laagbouwwoning ook een keukenemmertje ontvangen voor het scheiden van
GFT- en keukenafval?
De keukenemmertjes worden alleen kosteloos beschikbaar gesteld voor de hoogbouwwoningen
(bijvoorbeeld appartementencomplexen). Deze inwoners zijn niet in de gelegenheid om GFT- en
keukenafval op ‘eigen terrein’ in een minicontainer te bewaren, en moeten het GFT-afval buiten naar
een verzamelcontainer brengen.
16. Hoe weet ik wanneer er afval in mijn straat wordt opgehaald?
Alle ophaaldagen ziet u ook in 2020 op de website www.MijnAfvalwijzer.nl of via de app Afvalwijzer.
Deze informatie wordt vanzelf bijgewerkt. Daarvoor hoeft u niets te doen. Maakt u nog geen gebruik
van de app Afvalwijzer? Download deze dan op uw smartphone. In de app kunt u een automatische
herinnering instellen voor wanneer u welke container of het plastic kunt aanbieden. U kunt ook op
de website een jaaroverzicht printen met daarop alle inzameldagen in uw straat. Mocht dit niet
lukken, dan kunt u ook een afdruk laten maken in het stadkantoor.
17. Krijgen we nu de Gemeente Breda het afval gaat ophalen andere containers?
Nee de containers blijven hetzelfde.
18. Mag ik mijn minicontainer aan straat aanbieden met de klep/het deksel open?
Nee dit mag niet. Bij de inzameling van afval via minicontainers aan straat, worden alleen de
containers geleegd waarvan het deksel dicht is. Minicontainers met een (half) open deksel worden
niet geleegd.

CONTACT
19. Wat moet ik doen als mijn afval niet op de aangegeven dag is opgehaald?
Is het ophalen van het afval in uw straat niet gebeurd op de aangegeven dag? Laat u ons dit dan
weten via telefoonnummer 0800-333 66 99 of email afval2020@etten-leur.nl We zorgen dan zo snel
mogelijk voor een oplossing.
20. Ik woon in een hoogbouwwoning en ik heb geen GFT-keukenemmertje gekregen. Wat nu?
Eerder stuurden wij u een brief over de plaatsing van de bovengrondse GFT-container in de buurt van
uw hoogbouwwoning. Daarbij zat een invulformulier voor het ontvangen van een GFTkeukenemmertje. Bij de inwoners die hebben aangegeven een keukenemmertje te willen ontvangen
wordt deze eind 2019, of begin 2020 bezorgd. Als u niet thuis bent, plaatsen we het keukenemmertje
bij uw voordeur. Heeft u nog niet aangegeven dat u een keukenemmertje wil ontvangen? Dan kunt u
dat alsnog doen via afval2020@etten-leur.nl.
21. Hoe kan ik bijhouden hoe vaak ik mijn restafval heb aangeboden (dus extra kosten heb
gemaakt)?
Alleen voor inloggen op ‘Mijn afval’ kunt u voorlopig nog terecht op de website www.afval3xbeter.nl.
Voor alle andere informatie over afval, gaat u naar de website www.MijnAfvalwijzer.nl.
In de loop van het jaar 2020 kunt u ook het aantal aanbiedingen van uw afval opvragen via deze
website. We houden u hiervan op de hoogte. De gegevens van zowel 2019 als 2020 blijven
beschikbaar.
22. Ik heb geen brief ontvangen, wat nu?
Het kan zijn dat de brieven niet op alle adressen tegelijk op de mat vallen. Heeft u begin volgende
week nog geen brief gehad? U vindt deze ook op onze website www.etten-leur.nl:
Inwoner > Afval > Afval 2020.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem u dan contact op via 0800-333 66 99 of email afval2020@etten-leur.nl

