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Geachte leden van de Raad, 
 
Het college van B&W heeft op 17 december het Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2020 
Valkenburg aan de Geul vastgesteld. 
 
In de Omgevingsverordening 2020 Valkenburg aan de Geul worden de algehele kaders gegevens 
waarbinnen de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. De raad geeft het college van 
B&W daarbij de vrijheid en ruimte om binnen deze kaders de inzameling doelmatig uit te (laten) 
voeren. 
 
In het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is het wenselijk dat 
het college nadere regels stelt omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen 
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden. 
 
Het huidige uitvoeringsbesluit is gedateerd (2011) en vraagt om aanpassingen/aanvullingen. 
Gewijzigde inzamelaars, beëindigen van de huis-aan-huis inzameling van KCA en textiel, ontzorgen 
van apothekers op het gebied van geretourneerde medicijnen en injectienaalden, invoering van 
aanbiedlocaties, ophalen van grof huishoudelijk afval door Stadsbeheer Maastricht, invoeren van het 
samen met GFT kunnen aanbieden van takkenbundels en de aanbiedtijd verruimen naar 20.00 uur 
op de avond voorafgaand aan de inzameldag zijn daarbij de meest belangrijke wijzigingen. 
 
De dienstverlening aan onze inwoners is uitgebreid: 

 Er zijn meer ondergrondse brenglocaties voor textiel waardoor wij meer regie op deze 
grondstoffenstroom hebben; 

 het is mogelijk om wekelijks  twee takkenbundels aan te bieden bij de gft ronde; 

 het is mogelijk om tweewekelijks op donderdagochtend tegen betaling, grof huishoudelijk afval 
te laten ophalen; 

 afval mag eerder worden buitengezet (vanaf 20 uur voorafgaand aan de inzameldag). 
 
Met het aangepaste Uitvoeringsbesluit is het mogelijk om de overtredingen van vooral de tijden 
waarop afval wordt buitengezet aan te pakken. Via de ons ter beschikking staande 
communicatiekanalen zullen we daar de komende tijd ook de nodige aandacht aan schenken. 
 
Het “Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2020 Valkenburg aan de Geul” is op 1 januari 2020 in 
werking getreden. Voor geïnteresseerden is het te raadplegen op de gemeentelijke website 
www.valkenburg.nl, rubriek bekendmakingen / overige besluiten. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
drs. R. Meijers 
wethouder 
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