
Inzameling GFT en restafval
Inzameling PMD (plastic, metaal en drankenkarton)
Inzameling vaste standplaats KCA
Ophaaldag grof huisafval en grof tuinafval 

TARIEVEN

TARIEVEN HOOGBOUW
Eenpersoonshuishouden  € 205,80 
Meerpersoonshuishouden € 267,60

Afvalkalender 2023

Op feestdagen wordt geen afval opgehaald. 
De inzameling verschuift naar een andere dag.

GFT EN RESTAFVAL
Maandag en dinsdag: hele gemeente Gennep
* Carnavalsmaandag 20 februari 2023
   wordt zaterdag 18 februari 2023
* Carnavalsdinsdag 21 februari 2023 
   wordt zaterdag 25 februari 2023
* 2e Pinksterdag 29 mei 2023 
   wordt zaterdag 27 mei 2023
* 1e Kerstdag 25 december 2023 
   wordt zaterdag 23 december 2023
* 2e Kerstdag 26 december 2023 
   wordt zaterdag 30 december 2023

PMD
Woensdag: hele gemeente Gennep

KCA
Eerste zaterdag van de maand
Oneven maand: Kernen Heijen, Ottersum*,  
Ven-Zelderheide en Milsbeek.
Even maand: Kern Gennep 
*Inzamellocatie Ottersum is gewijzigd naar St. Jozefplein

OPHAALROUTE GFT EN RESTAFVAL
Maandag: Kern Gennep
Dinsdag: Kernen Heijen, Ottersum, 
 Ven-Zelderheide en Milsbeek

Belangrijke 
telefoonnummers

Afvalinfolijn:
0800 221 0014

Milieustation:
(0485) 54 11 70

Bekijk de afvalkalender 
digitaal op:

inzamelwijzer.prezero.nl, 
via de app 

‘Prezero inzamelwijzer’ 
of scan de QR-code.

Tarieven inzameling huis-aan-huis  

Koelkasten en diepvriezers   € 15,00 per apparaat. 
 

Grof huisafval               € 22,50 per 2m3 
                 € 12,00 voor elke extra m3.

Grof tuinafval               € 15,00 per 2m3.
                 €   7,50 voor elke extra m3.

GFT-AFVAL RESTAFVAL

25 liter € 2,80 40 liter € 3,75

40 liter € 3,25 80 liter € 4,50

80 liter € 3,95 140 liter € 6,40

140 liter € 5,05 240 liter € 8,80
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GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
Van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan goede compost 
gemaakt worden. In uw groene container of emmer kunt 
u het apart houden van het overige afval.

Wat is GFT-afval?
• Schillen en resten van groenten, fruit, aardappelen;
• Etensresten zoals jus, vet, olie, vlees, botjes, visresten, 
          kaas- en broodkorsten;
• Eierschalen, doppen van pinda’s, resten van noten;
• Koffiefilters met koffiedik, theezakjes en theebladeren;
• Klein snoeiafval, tuinplanten.

Aanbieden
• Wilt u uw container of emmer laten legen, zet deze dan 

op zijn vroegst 18:00 de dag voor de inzameling en uiter-
lijk 07:00 op de dag van inzameling  met gesloten deksel 
en de handgreep naar de straatzijde. De GFT-container 
kan elke 14 dagen, in de even weken, samen met de rest-
container worden aangeboden;

• U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de container volle-
dig kan worden leeggemaakt. Nat gras onderin of takken die 
klemmen, kunnen - met ander GFT-afval achterblijven. Ook bij 
vorst is de kans groot dat het afval er niet uitvalt. Ondanks dat 
de container niet (helemaal) is leeggemaakt, betaalt u wel het 
volledige tarief. Let dus goed op dat het afval er ook uit kan;

• Indien de container niet is leeggemaakt door PreZero, 
wordt er niet nagereden. U kunt over 2 weken weer de 
container aan de straat zetten.

Tips
• Leg een dunne krant of composteerbaar karton op de bodem 

tegen het aanplakken. Ook kunt u een composteerbare papie-
ren zak in de container hangen. Ander papier mag echter niet;

• Maak de container regelmatig schoon met groene zeep of 
soda. Vermijd reinigingsmiddelen met chloor;

• Verklein het afval zoveel mogelijk;
• Druk het afval niet aan;
• Zet de container bij vorst uit de wind of in de schuur;
• Noteer wanneer u de groene container aan de straat zet. 

Bijvoorbeeld door de data op de kalender te markeren. 
Eind 2023 weet u dan hoe vaak u de groene container aan 
de straat heeft gezet;

• Indien uw container te zwaar is (meer dan 75 kg), wordt 
deze niet leeggemaakt.

RESTAFVAL
Als we afval gescheiden aanbieden, blijft er nog 
maar weinig restafval over. Dit afval wordt niet her-
gebruikt, maar verbrand of gestort. Restafval dient 
u aan te bieden in de grijze container. Losse vuilnis- 
zakken worden niet meegenomen.

Aanbieden
• Wilt u uw container of emmer laten legen, zet deze dan 

op zijn vroegst 18:00 de dag voor de inzameling en uiter-
lijk 07:00 op de dag van inzameling  met gesloten deksel 
en de handgreep naar de straatzijde. De grijze container 
kan elke 14 dagen, in de even weken, samen met de GFT-
container worden aangeboden;

• U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de container vol-
ledig kan worden leeggemaakt. Afval dat los zit of te licht 
is, kan achterblijven. Ook bij vorst is de kans aanwezig dat 
los afval er niet uitvalt (vastgevoren aan de zijkant). On-
danks dat de container niet (helemaal) is leeggemaakt, 
betaalt u wel het volledige tarief. Druk uw afval dus niet 
aan en verpak zoveel mogelijk licht afval in zakken;

• Indien de container niet is leeggemaakt door PreZero, 
wordt er niet nagereden. U kunt over 2 weken weer de 
container aan de straat zetten.

Tips
• Stenen, puin en ander grof afval horen niet in de grijze con-

tainer maar kunt u kwijt op het milieustation;
• Noteer wanneer u de grijze container aan de straat zet.

Bijvoorbeeld door de data op de kalender te markeren.
Eind 2023 weet u dan hoe vaak u de grijze container aan 
de straat heeft gezet;

• Indien uw container te zwaar is (meer dan 75 kg), wordt 
deze niet leeggemaakt. 

KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA)
Klein chemisch afval (KCA) hoort niet bij het huisvuil. 
Het is schadelijk voor mens, dier en milieu. KCA-
stoffen kunt u herkennen aan het speciale teken op 
het product. 

Aanbieden klein chemisch afval
Het inzamelen van klein chemisch afval vindt maandelijks 
plaats op vaste standplaatsen en is gratis. Het gaat om de vol-
gende locaties en tijden: 

Eerste zaterdag oneven maand: 
(januari, maart, mei, juli, september, november)
 Dorpskernen:
 • Ottersum: Sint Jozefplein - 09.00-10.30 uur;
 • Ven-Zelderheide: Kerkvonder - 11.00-12.00 uur;
 • Milsbeek: Schuttersplein - 13.00-14.30 uur;
 • Heijen: Dorpsplein / Nieuwstraat - 15.00-16.00 uur.

Eerste zaterdag even maand:
(februari, april, juni, augustus, oktober, december)
 Gennep:
 • Norbertplein: 9.00-12.00 uur;
 • Parkeerplaats ’t Straatje: 13.00-16.00 uur. 

HUISHOUDELIJKE APPARATEN
Grote en kleine huishoudelijke apparaten zoals koelkas-
ten, diepvriezers, fornuizen, (af)wasmachines/drogers, 
TV’s, audio, video, computers, scheerapparaten, koffie-

zetapparaten, stofzuigers, etc. kunt u gratis afleveren bij het milieu-
station. De apparaten moeten schoon zijn. U kunt deze apparaten 
ook inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar apparaat bij de 
leverancier waar u deze koopt (dus "oud voor nieuw").

Inzameldata
Iedere eerste donderdag van de maand worden tegen betaling 
koelkasten en diepvriezers aan huis opgehaald. De kosten hier-
voor bedragen € 15,00 per apparaat. Aanmelding dient uiterlijk 
3 werkdagen voor de inzamelronde plaats te vinden via nummer 
(0485)  49 41 41 (iedere werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur).

Hergebruik van materialen als ijzer, lood, zink,  
koper, messing en blik spaart kostbare, nieuwe 
grondstoffen uit.

Aanbieden gratis
• Bij de container op het milieustation.

METALEN EN OUD IJZER

Grof huishoudelijk afval wat te groot en/of zwaar is 
om met het restafval aangeboden te worden kan naar 
het milieustation gebracht worden. Wanneer u grof-

huishoudelijk afval zoals meubilair, metaal en woningtextiel zoals 
gordijnen of vloerbedekking niet zelf naar het milieustation kunt 
brengen kunt u dit ook laten ophalen aan huis. Bouw-, sloop- en 
chemisch afval worden niet aan huis ingezameld.   

Inzameldata
Iedere eerste donderdag van de maand wordt tegen betaling 
grof huisafval opgehaald aan huis. Aanmelding dient uiterlijk 
3 werkdagen voor de inzamelronde plaats te vinden via nummer 
0800 221 0014. De kosten hiervoor bedragen € 22,50 voor de eer-
ste 2m3 en € 12,- voor elke extra m3. Na aanmelding ontvangt u 
de aanbiedvoorschriften die van toepassing zijn bij grof huisafval.

GROF HUISAFVAL (MEUBILAIR E.D.)

PMD
De gemeente Gennep heeft in aanvulling op het huis-aan-huis opha- 
len van PMD op het parkeerterrein ’t Straatje (bij de supermarkt Jan 
Linders) en aan het Wilhelminaplein (bij de supermarkt Albert Heijn) 
ondergrondse perscontainers staan waar u uw lege drankenkartons, 
plastic verpakkingsmateriaal en blik gratis kunt aanbieden. De contai-
ners staan naast de ondergrondse glas- en textielcontainers. 

PMD inzameling
Het PMD wordt om de week huis aan huis ingezameld. De PMD-
zakken zijn bij alle supermarkten gratis verkrijgbaar. Hang deze 
zakken aan de kroonring in uw straat op zijn vroegst 18:00 de dag 
voor de inzameling en uiterlijk 07:00 op de dag van inzameling. 
Indien u uw zakken eerder kwijt wilt, kunt u altijd terecht bij bo-
vengenoemde ondergrondse perscontainers.

KRINGLOOPGOEDEREN
Via de website www.gennep.nl kunt u zich aanmelden om uw 
herbruikbare goederen, inclusief textiel, gratis aan huis op te laten 
halen. Naar aanleiding van uw aanmelding wordt er contact met u 
opgenomen over de spelregels en spreekt u een datum af wanneer 
de spullen bij u thuis, binnen, worden opgehaald.

ASBEST
Asbest is onverslijtbaar, onbrandbaar en hittebe-
stendig. Daarom is het vroeger in veel producten 
en materialen verwerkt. Gezien de risico’s voor 

gezondheid en milieu moet asbesthoudend afval onder spe-
ciale omstandigheden worden verwerkt en gestort. Wanneer 
u asbest gaat verwijderen dient u een melding te maken via 
www.omgevingsloket.nl. Kijk voor meer informatie over het 
verwijderen van asbest op www.gennep.nl.

CONTAINER
Wilt u uw container wisselen, heeft u een rode kaart met de mel-
ding chipfout of is uw container kapot dan kunt u dit melden bij 
de Afvalinfolijn 0800 221 0014. Vanuit de firma PreZero komen ze 
dan de container vervangen of indien mogelijk repareren. Indien 
uw container kwijt of gestolen is kunt u een nieuwe container aan-
vragen via de gemeente te bereiken op nummer (0485) 49 41 41. 

MILIEUSTATION
Het milieustation, locatie de Groote Heeze 33 te Heijen, accepteert 
uitsluitend afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens uit 
de gemeente Gennep. Er worden geen bedrijfsauto’s en tractoren 
toegelaten op het milieustation. U dient zich op verzoek te legiti-
meren. Op het milieustation kunt u uitsluitend met pin betalen.

Tegen betaling van het poorttarief van € 7,50 per 2 m3:
• Grof tuinafval (snoeiafval).

Tegen betaling van het poorttarief van € 15,00 per 2 m3:
• Hout;
• Kringloopgoederen;
• Vloerbedekking;
• Overig grof huisvuil (meubilair e.d.).

Tegen betaling van het poorttarief van € 15,00 per 1 m3:
• Grond (visueel schoon);
• Puin;
• Asbest (mits in handzame pakketten die deugdelijk 

verpakt zijn in doorzichtig en extra stevig plastic).

Tegen betaling per stuk:
• Vuilniszakken € 3,00;
• Autobanden met velg € 3,00;
• Droge matrassen € 7,50.

Gratis:
• Papier en karton, vlakglas, wit- en bruingoed, autobanden 

zonder velg, oud ijzer (metaal), frituurvet, tl-buizen en luiers.

Openingstijden:
• Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

GROF TUINAFVAL
U kunt uw grof tuinafval tegen een poorttarief van € 7,50 per 
2 m³ brengen naar het milieustation. Mocht u hier geen gebruik 
van kunnen of willen maken, dan kunt u ook het grof tuinafval  
– na aanmelding en tegen betaling van € 15,- voor de eerste 
2m3 en € 7,50 voor elke extra m3 – aan huis laten ophalen. 
Iedere eerste donderdag van de maand wordt dit ingezameld. 
Aanmelding dient uiterlijk 3 werkdagen voor de inzamelronde 
plaats te vinden via nummer 0800 221 0014.

GLAS
Flessen en glazen potten gaan gesorteerd op kleur in de 
glasbak. Dus géén aardewerk, steen, hitte bestendig glas, 
vlakglas, porselein. Van glas wordt nieuw glas gemaakt.

Aanbieden gratis:
• Bij de glasbak bij u in de buurt; 
• Bij de container op het milieustation.

TEXTIEL (KLEDING, SCHOEISEL)
Afgedankte, gedragen kleding en oude schoenen hoe-
ven niet weggegooid te worden. U kunt ze naar een van 
de kledingcontainers brengen die in de gemeente staan.

Aanbieden gratis:
• Bij de kledingcontainer bij u in de buurt;
• Bij de container op het milieustation;
• Tijdens huis-aan-huis-inzamelacties  

die 4x per jaar gehouden worden. 

LUIERS
Luiers kunnen gratis worden ingeleverd in de luiercontainers bij de 
diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook op het mili-
eustation staat een container. Locaties van deze containers staan 
op www.gennep.nl.
De luiers dient u wel aan te bieden in de speciale knowaste-zak die 
u per rol gratis op het gemeentekantoor of bij het kinderdagverblijf 
of de peuterspeelzaal kunt verkrijgen.


