
Afval scheiden levert veel op. Er 
zijn namelijk veel materialen die 
we kunnen recyclen en herge-
bruiken. De diverse afvalstromen 
zijn verdeeld over de milieustraat, 
zo kunt u uw afval beter en snel-
ler scheiden.  

Benieuwd naar de verschillende afval- 
stromen? Kijk op www.cure-afvalbeheer.nl  
bij ‘Alles over afval’. 

 

Inpaktips voor uw vertrek  
Het is goed om uw auto voor uw vertrek 
naar de milieustraat juist in te pakken. 
Op www.cure-afvalbeheer.nl vindt u de 
plattegronden van de milieustraten.  
Wij geven u een paar handige tips om 
uw auto juist in te laden. 
n  Scheid uw afval aan de hand van de 

diverse afvalstromen. Dan hoeft u niet 
op de milieustraat uw afval nog uit te 
zoeken. 

n  Pak uw spullen chronologisch in, 
zodat u makkelijk bij uw spullen komt 
en de route in één keer kan rijden.  
De afvalstroom die het verst van het 
begin van de route ligt, gaat dus als 
eerste in de auto 

n  Grote en grove voorwerpen (zoals  
matrassen, koelkasten, meubels, etc.) 
gaan bovenop en kleine voorwerpen  
onderop. 

Tot ziens op de milieustraat! 

Bereid u voor op uw bezoek aan de Milieustraat

Bijzet aangepakt in Eindhoven 

Samen naar een afvalloze maatschappij 

Cure afvalspecial 

Wethouder Rik Thijs ging bij de eerste handhavings-
actie persoonlijk aan de slag om vervuilers te ach-
terhalen. “Bijzet geeft veel overlast. We hebben al 
veel gedaan om bijzet te verminderen, opruimen, 
meer containers plaatsen, goede communicatie, 
maar nu is het echt tijd voor handhaven. Vorig jaar 
kostte het opruimen van bijzet 320.000 euro. Daar 
betalen alle Eindhovenaren aan mee. Nu gaat de 
vervuiler betalen.” 

Kosten verhalen  
Als er eigenaren van de bijzet worden getraceerd, 
dan krijgt de bewoner een zogenaamde ‘besluit  
toegepaste bestuursdwang’ toegestuurd. Hierin 
staat dat de gemeente de kosten voor het verwijderen 
van het bijzetafval op de bewoner gaat verhalen. 
Dat komt neer op een bedrag van 125 euro per zak. 
 

Opruimen van bijzet 
Cure ruimt het bijgeplaatste afval veelvuldig op,  
niet alleen zakken, maar soms complete bankstellen 
of matrassen. Zeven dagen in de week worden  
diverse voertuigen ingezet om het afval te ruimen. 
Daarnaast zorgen we dat de containers werken, dat 
ze op tijd geleegd worden en dat iedere inwoner 
weet waar welk afval hoort. Ook werkt Cure op een 
aantal ‘hotspot-locaties’ samen met de gemeente 
en bewoners om tot een oplossing op lange termijn 
te komen, onder meer door goede communicatie. 

www.cure-afvalbeheer.nl I 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl

n Vanzelfsprekend: doe uw afval altijd ín de container.  
Is de container vol? Neem de zak dan weer mee naar 
huis of probeer een andere container in de buurt.  

 
n Staan er al zakken naast? Kijk tóch even of de zak 

echt niet in de container kan. Kijk ook naar de andere 
containers voor hetzelfde afval. 

 
n Zorg dat uw zak niet te groot is voor de trommel.  

Doe de zak minder vol of gebruik kleinere zakken. 
 
n Stop nooit hard plastic (zoals emmers of speelgoed)  

in de PBD-containers. Hierdoor lopen ze vast. Dit afval 
hoort naar de milieustraat gebracht te worden. 

 

n Alles wat niet in de trommel van de container past, 
moet naar de milieustraat. In Eindhoven kun je met 
een stadspas gratis gebruik maken van de milieu- 
straten. 

 
n Maak een melding van afval naast de containers of 

van een defecte container via de BuitenBeter App of 
via de klantenservice van Cure. Geef altijd het nummer 
van de vier cijfers op de container door.

Wat kunt u doen?

Afval naast containers heet bijzet, en net als in andere steden is dat in Eindhoven een 
groot probleem. Tijdens een handhavingsactie op maandag 3 mei op de Boschdijk en 
in Oud-Woensel is 90 kilo aan afvalzakken naast containers opengemaakt om eigenaren 
te achterhalen. In vier gevallen is de eigenaar van het afval achterhaald. Zij krijgen een 
rekening van 125 euro voor het opruimen van hun afval. De komende tijd volgen meer 
handhavingsacties.

Van groente-, fruit-, en  
tuinafval naar schone compost 
 
Het belang van 
schoon GFT 

 
Schoon afval, dat klinkt nogal tegen-
strijdig. Echter verstaan we onder 
‘schoon’ afval, afval dat goed geschei-
den wordt, en dus geschikt is om te  
recyclen.  

Soms is afval zo vervuild omdat het verkeerd  
is weggegooid. Dan moet het de verbrandings-
oven in, en afval dat de verbrandingsoven in 
gaat kan niet worden hergebruikt. Dat kost veel 
geld en is niet duurzaam. Daarom gaan we 
samen voor schoon afval! U helpt toch ook mee? 
 
Te beginnen met het groente-, fruit- en tuin-
afval. Ongeveer 5% van het GFT afval wordt af-
gekeurd omdat het is vervuild met ander afval. 
Hierbij kunt u denken aan hout, steen, katten-
bakvulling, kunstmest of theezakjes. Maar dit 
mag dus niet in de GFT bak!  
 
Ga voor een uitgebreid overzicht 
van wat er wel en niet bij GFT hoort  
naar www.milieucentraal.nl 

Groente en fruitresten 

Etensresten (ook botjes) 

Brood, deeg, rijst, pasta 

Losse thee, koffiedik 

Hout, stro, zaagsel  

Bloemen en planten 

Fijn tuinafval 

 

Verpakkingen 

Kauwgom 

Luiers 

Theezakjes, koffiepads 

Kattenbakvulling 

Tabak en peuken 

Potten en stenen 

Timmerhout  

Metaal 

 

WEL 
BIJ HET GFT

NIET  
BIJ HET GFT


