
Afvalinzameling 
in Oosterhout

Luier- en incontinentie afval
Luier- en incontinentie afval kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat in speciale, witte zakken. 
De zakken kunt u gratis krijgen bij:
• Kinderdagverblijf de Cocon, Zeislaan 2
• Stichting Prisma, Griegstraat 30
• Kinderdagverblijf de Pop, Slotjesveld 9b
• Kinderdagverblijf de Vlinder, Kruidenlaan 30
• Kinderdagverblijf ’t Sterrenrijk, Sterrenlaan 25
• Kinderdagverblijf ’t Zonnerijk, De Boedingen 27
• Milieustraat, Wilhelminakanaal-Oost 7
• Kinderdagverblijf Buitengewoon, Houtse Heuvel 30
• Kinderdagverblijf ’t Werfje, Kijldijk 1
• Stichting Pim, Bavelstraat 9

U kunt hier ook volle zakken inleveren. 
Als u veel incontinentie afval heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor een gratis container. 
U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval, telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). 
De containers kunt u aanbieden op de dag dat het restafval wordt opgehaald en/of op de vrijdag in de 
even weken.

Asbest
Asbest kunt u aanbieden bij de milieustraat. Asbest moet verpakt worden in speciale folie die verkrijgbaar 
is bij de milieustraat. Voor de folie moet u betalen. Het aanbieden van asbest is gratis. U kunt maximaal 
35 m2 asbest aanbieden. De tarieven vindt u terug op www.oosterhout.nl/inwoners/afval.

Ophalen van afval
Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval, snoeihout, puin, bouw- en sloopafval en niet 
verontreinigde grond belt u met de Helpdesk afval (telnr 0800 - 333 66 99) voor het maken van een 
afspraak. Deze regeling geldt alleen voor inwoners van Oosterhout en niet voor bedrijven en andere 
organisaties. Contant betalen is niet mogelijk, alleen met pin.

Wat hoort in welke afvalbak?
Twijfelt u? Kijk dan eens op www.afvalscheidingswijzer.nl.
Typ een zoekwoord (bijvoorbeeld ‘aluminiumfolie’) en de website vertelt u in welke afvalbak (of zak) het 
thuishoort. 

                                                       Adres: Wilhelminakanaal Oost 7
De milieustraat is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Alleen 
personenauto’s (eventueel met aanhanger) zijn toegestaan. Tractoren met karren en vrachtwagens 
krijgen geen toegang. Bij de milieustraat krijgt u alleen toegang met de milieupas. De tarieven vindt u 
terug op www.oosterhout.nl/inwoners/afval. Contant betalen is niet mogelijk, alleen met pin.

Wat kan ik gescheiden en gratis aanbieden bij de milieustraat?
• papier en karton • gips/gasbeton
• verpakkingsglas • (geïmpregneerd) hout
• textiel • elektrische apparaten
• metaal • autobanden van personenwagens zonder velg
• klein chemisch afval • matrassen
• tuinafval • vlakglas
• luiers aangeboden in speciale zakken • tapijt
• hard plastic, zoals tuinstoelen en speelgoed • dakleer/dakgrind
• polystyreen of piepschuim • schoon puin
• niet verontreinigde grond • plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons

Containerbeheer
•  Container: Meld een vermiste of kapotte container direct aan de Helpdesk Afval. Bij vermissing 

wordt uw container geblokkeerd. Na het doen van een digitale aangifte krijgt u van de gemeente 
een nieuwe container. U kunt meerdere containers aanvragen. De tarieven vindt u terug op 
www.oosterhout.nl/inwoners/afval

•  Kratje: Meld een vermist of kapot kratje aan de Helpdesk Afval, u ontvangt binnen maximaal 10 
werkdagen gratis een nieuw kratje 

•  Milieupas: Bent u uw milieupas kwijt of is de pas stuk? Via de gemeentewinkel op de website kunt u 
tegen betaling een nieuwe aanvragen. Gemeentewinkel: www.oosterhout.nl/gemeentewinkel

•  Containerslot: Als u een slot op uw grijze container wilt, kunt u deze tegen betaling bestellen via de 
gemeentewinkel, u mag zelf geen slot monteren

•  Bij verhuizing laat u de containers (incl. slot), kratjes en milieupas achter in de woning. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval 0800 - 333 66 99

Handig
•  Download de App AfvalWijzer voor de inzameldagen bij u in de straat, 

of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl 
• Vragen over de afvalinzameling? Helpdesk afval: 0800-333 66 99 (gratis)
•  Kijk op www.oosterhout.nl/inwoners/afval voor meer informatie over 

de afvalinzameling 
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Milieustraat

Afval scheiden loont!



Laagbouw
De gemeente Oosterhout zamelt vier huishoudelijke afvalstromen huis-aan-huis in:

•  Restafval (container met grijze deksel) wordt één keer in de vier weken opgehaald. U betaalt per 
lediging en per kilo.

•  GFT-afval (container met groene deksel) wordt één keer in de twee weken opgehaald. U betaalt per 
lediging. In de zomermaanden mei t/m augustus wordt GFT één keer per week opgehaald, bij wijze van 
proef. De tarieven voor restafval en GFT-afval vindt u op www.oosterhout.nl/inwoners/afval

• Papier (container met blauwe deksel) wordt één keer in de vier weken gratis opgehaald. 
•  Plastic, blik en drankenkartons (in oranje zakken) worden één keer in de twee weken gratis opgehaald. 

De zakken kunt u gratis krijgen bij het stadhuis en verschillende supermarkten.

        

Glas kunt u zelf gratis wegbrengen naar de glasbakken bij één van de winkelcentra.

Download de App AfvalWijzer voor de inzameldagen bij u in de straat, of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl 

Hoogbouw en appartementen
Woont u in een hoogbouw- of appartementencomplex, dan kunt u gebruik maken van een ondergrondse 
container bij u in de buurt. De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor restafval en groente- 
en fruitafval. U betaalt per inworp. De tarieven vindt u op www.oosterhout.nl/inwoners/afval. 
Voor de ondergrondse container heeft u een milieupas nodig. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Helpdesk Afval: 0800 - 333 66 99. 

Het overige afval wordt apart opgehaald:

•  Plastic, blik en drankenkartons in oranje zakken worden één keer in de twee weken huis-aan-
huis opgehaald. Dit is gratis. De zakken kunt u gratis krijgen bij het stadhuis en verschillende 
supermarkten. Download de App AfvalWijzer voor de inzameldagen bij u in de straat, of kijk op  
www.mijnafvalwijzer.nl 

• Papier in kratjes: op vrijdag in de even weken (gratis).

Glas kunt u zelf gratis wegbrengen naar de glasbakken bij één van de winkelcentra. 

Heeft uw complex een tuin of een groenvoorziening? Dan kunt u een container met groene deksel 
aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval: 0800 - 333 66 99.

Goed om te weten

•  Kratjes, zakken en containers kunt u aanbieden op de inzamelplaats. De inzamelplaats is herkenbaar 
aan de stoeptegel met het containersymbool. 

•  Uw container, krat of zak moet op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur buiten worden aangeboden. De 
containers en kratjes moeten op de ophaaldag om 19.00 uur weer binnengehaald zijn. 

•  Het nettogewicht van de container mag niet meer dan 60 kilogram bedragen, anders wordt de 
container niet geleegd.

•  Het deksel van de container moet gesloten zijn. De container moet met de handgrepen naar de weg 
aangeboden worden.

•  Bij strenge vorst kan afval vastvriezen, containers kunnen dan niet (goed) worden geleegd. Aanbieden 
is dan op eigen risico.

• Stamp afval niet teveel aan, want dan kan de container niet (goed) worden geleegd.

Afvalstromen: wat hoort waar?

Huishoudelijk restafval 
Het huishoudelijk restafval biedt u aan in uw container met grijze deksel (of voor hoogbouwbewoners: 
in de ondergrondse container). Restafval bestaat uit afval dat niet verder kan worden gescheiden. In de 
container met grijze deksel mag u alles aanbieden wat in de container met gesloten deksel past, behalve 
puin, grond, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval (KCA). Deze afvalstoffen kunt u gratis aanbieden 
bij de milieustraat.

Groente-, fruit- en tuinafval 
Wat mag in de container met groene deksel?
• etensresten inclusief botjes en graten
• jus en kaaskorsten
• eierschalen
• pindadoppen en notenschalen
• koffiefilterzakjes met inhoud, theezakjes en theebladeren
• snijbloemen en kamerplanten
• frituurvet in gestolde vorm
• mest van kleine huisdieren
• tuinafval zoals gras, bladeren en klein snoeiafval

Wat mag NIET In de container met groene deksel?
• as van open haard en barbecue
• grote botten en mosselschelpen
• honden- en kattenharen
• luiers
• sigarettenpeuken
• stofzuigerzakken met inhoud
• stenen
• zwarte grond en tuinaarde
• vogelkooizand en zandbakzand

• houtblokken
• dikke takken en boomstammen

Tips voor uw groene container in de zomer
Door de zomerse temperaturen kan uw GFT-container zorgen voor een onaangename 
geur, die ook ongedierte aantrekt. Om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen 
kunt u het volgende doen:
• Zet de container in de schaduw
• Gooi er geen vochtig afval in
• Verpak vlees- en visresten in een krant of in een biologisch afbreekbaar zakje
• Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep
• Gebruik een afbreekbare plastic of papieren GFT-zak
• Leg een tak Hedera in de container tegen maden
• Hang mottenballen in een panty in de container tegen vliegen
• Plaats een stokje tussen het deksel en de container om te luchten
• Leg een krant onderin de container
• Spuit de container in met azijn tegen ongedierte

Tips voor de groene container in de winter
• Zet uw container bij vorst indien mogelijk binnen
• Doe zo min mogelijk nat afval in uw container
• Steek kort voor u de container bij de aanbiedplaats zet, de inhoud met een spade los
• Zet uw container uit de wind

Oud papier en karton 
Dag- en weekbladen, boeken, drukwerk, (gebaks)dozen en (venster) enveloppen zijn oud papier. Snijd 
grote stukken karton en dozen klein en stop ze in de container. Grote stukken karton en dozen kunt u 
gratis naar de milieustraat brengen. Drankenkartons en luiers mogen niet bij het oud papier worden 
aangeboden. Drankenkartons mogen bij plastic verpakkingsafval in de zak. Incontinentie- en luierafval 
kunt u gratis naar de milieustraat en verschillende kinderdagverblijven brengen.

Plastic verpakkingsafval, drankenkartons en blik 

U kunt uw plastic verpakkingsafval ongewassen (eventueel met dop) gratis aanbieden in een door de 
gemeente beschikbaar gestelde plastic zak. Het verpakkingsmateriaal moet wel leeg zijn en geen papier, 
karton of folieresten meer bevatten. Drankenkartons en blik mogen ook in de zak.

Waar kan ik lege zakken voor plastic verpakkingsafval krijgen?
•  Supermarkt/winkel: AH Zuiderhout, AH Arkendonk, AH Centrum, Jumbo Centrum, Jumbo Arkendonk, 

Jumbo Zuiderhout, COOP Markkant, Nettorama Patrijslaan, Nettorama St Anthoniushof. 
• Gemeente: Balie gemeentehuis en milieustraat
• Dorps/gemeenschapshuis: Oostquartier Oosteind, Den Brink Den Hout en de Klip Dorst 
• Dagwinkel in Dorst, Spoorstraat 55
• Overige: MEK kinderboerderij

Wat mag in de zak voor plastic verpakkingsafval?
• blik
• drankenkartons zoals melk- en sappakken
• plastic tassen en broodzakken
• pasta- en rijstzakken
• snoepzakken
• verpakking van vleeswaren en kaas
• folies van tijdschriften en reclamefolders
• blisters van o.a. tandenborstels
• snoeren zonder koper en kunststof schroeven
• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koemelkkuipjes
• groente-, fruit- en saladebakjes of zakjes, patatbakjes
• bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
• deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
• knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
• flacons van wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• flacons van bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
• tubes van bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
• flessen van olie en azijn
• flessen van frisdrank, water en zuivel
• potjes van gel, medicijnen en vitamines
• plantenpotten (alleen kweekpotten, geen ompotten van hard
• kunststof)

Wat mag NIET in de zak voor plastic verpakkingsafval?
• verpakkingen met inhoud
• verpakkingen van chemisch afval, make-upverpakkingen, terpentineflessen en kitkokers
• piepschuim of polystyreen
• fastfoodverpakkingen van piepschuim, vleesschaaltjes van piepschuim en verpakkingsvulmateriaal
•  resten papier, karton of foliemix, afdekmaterialen, chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of 

kauwgom)
•  andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed (hard kunststof)
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• Papier in kratjes: op vrijdag in de even weken (gratis).

Glas kunt u zelf gratis wegbrengen naar de glasbakken bij één van de winkelcentra. 

Heeft uw complex een tuin of een groenvoorziening? Dan kunt u een container met groene deksel 
aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval: 0800 - 333 66 99.

Goed om te weten

•  Kratjes, zakken en containers kunt u aanbieden op de inzamelplaats. De inzamelplaats is herkenbaar 
aan de stoeptegel met het containersymbool. 

•  Uw container, krat of zak moet op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur buiten worden aangeboden. De 
containers en kratjes moeten op de ophaaldag om 19.00 uur weer binnengehaald zijn. 

•  Het nettogewicht van de container mag niet meer dan 60 kilogram bedragen, anders wordt de 
container niet geleegd.

•  Het deksel van de container moet gesloten zijn. De container moet met de handgrepen naar de weg 
aangeboden worden.

•  Bij strenge vorst kan afval vastvriezen, containers kunnen dan niet (goed) worden geleegd. Aanbieden 
is dan op eigen risico.

• Stamp afval niet teveel aan, want dan kan de container niet (goed) worden geleegd.

Afvalstromen: wat hoort waar?

Huishoudelijk restafval 
Het huishoudelijk restafval biedt u aan in uw container met grijze deksel (of voor hoogbouwbewoners: 
in de ondergrondse container). Restafval bestaat uit afval dat niet verder kan worden gescheiden. In de 
container met grijze deksel mag u alles aanbieden wat in de container met gesloten deksel past, behalve 
puin, grond, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval (KCA). Deze afvalstoffen kunt u gratis aanbieden 
bij de milieustraat.

Groente-, fruit- en tuinafval 
Wat mag in de container met groene deksel?
• etensresten inclusief botjes en graten
• jus en kaaskorsten
• eierschalen
• pindadoppen en notenschalen
• koffiefilterzakjes met inhoud, theezakjes en theebladeren
• snijbloemen en kamerplanten
• frituurvet in gestolde vorm
• mest van kleine huisdieren
• tuinafval zoals gras, bladeren en klein snoeiafval

Wat mag NIET In de container met groene deksel?
• as van open haard en barbecue
• grote botten en mosselschelpen
• honden- en kattenharen
• luiers
• sigarettenpeuken
• stofzuigerzakken met inhoud
• stenen
• zwarte grond en tuinaarde
• vogelkooizand en zandbakzand

• houtblokken
• dikke takken en boomstammen

Tips voor uw groene container in de zomer
Door de zomerse temperaturen kan uw GFT-container zorgen voor een onaangename 
geur, die ook ongedierte aantrekt. Om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen 
kunt u het volgende doen:
• Zet de container in de schaduw
• Gooi er geen vochtig afval in
• Verpak vlees- en visresten in een krant of in een biologisch afbreekbaar zakje
• Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep
• Gebruik een afbreekbare plastic of papieren GFT-zak
• Leg een tak Hedera in de container tegen maden
• Hang mottenballen in een panty in de container tegen vliegen
• Plaats een stokje tussen het deksel en de container om te luchten
• Leg een krant onderin de container
• Spuit de container in met azijn tegen ongedierte

Tips voor de groene container in de winter
• Zet uw container bij vorst indien mogelijk binnen
• Doe zo min mogelijk nat afval in uw container
• Steek kort voor u de container bij de aanbiedplaats zet, de inhoud met een spade los
• Zet uw container uit de wind

Oud papier en karton 
Dag- en weekbladen, boeken, drukwerk, (gebaks)dozen en (venster) enveloppen zijn oud papier. Snijd 
grote stukken karton en dozen klein en stop ze in de container. Grote stukken karton en dozen kunt u 
gratis naar de milieustraat brengen. Drankenkartons en luiers mogen niet bij het oud papier worden 
aangeboden. Drankenkartons mogen bij plastic verpakkingsafval in de zak. Incontinentie- en luierafval 
kunt u gratis naar de milieustraat en verschillende kinderdagverblijven brengen.

Plastic verpakkingsafval, drankenkartons en blik 

U kunt uw plastic verpakkingsafval ongewassen (eventueel met dop) gratis aanbieden in een door de 
gemeente beschikbaar gestelde plastic zak. Het verpakkingsmateriaal moet wel leeg zijn en geen papier, 
karton of folieresten meer bevatten. Drankenkartons en blik mogen ook in de zak.

Waar kan ik lege zakken voor plastic verpakkingsafval krijgen?
•  Supermarkt/winkel: AH Zuiderhout, AH Arkendonk, AH Centrum, Jumbo Centrum, Jumbo Arkendonk, 

Jumbo Zuiderhout, COOP Markkant, Nettorama Patrijslaan, Nettorama St Anthoniushof. 
• Gemeente: Balie gemeentehuis en milieustraat
• Dorps/gemeenschapshuis: Oostquartier Oosteind, Den Brink Den Hout en de Klip Dorst 
• Dagwinkel in Dorst, Spoorstraat 55
• Overige: MEK kinderboerderij

Wat mag in de zak voor plastic verpakkingsafval?
• blik
• drankenkartons zoals melk- en sappakken
• plastic tassen en broodzakken
• pasta- en rijstzakken
• snoepzakken
• verpakking van vleeswaren en kaas
• folies van tijdschriften en reclamefolders
• blisters van o.a. tandenborstels
• snoeren zonder koper en kunststof schroeven
• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koemelkkuipjes
• groente-, fruit- en saladebakjes of zakjes, patatbakjes
• bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
• deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
• knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
• flacons van wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• flacons van bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
• tubes van bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
• flessen van olie en azijn
• flessen van frisdrank, water en zuivel
• potjes van gel, medicijnen en vitamines
• plantenpotten (alleen kweekpotten, geen ompotten van hard
• kunststof)

Wat mag NIET in de zak voor plastic verpakkingsafval?
• verpakkingen met inhoud
• verpakkingen van chemisch afval, make-upverpakkingen, terpentineflessen en kitkokers
• piepschuim of polystyreen
• fastfoodverpakkingen van piepschuim, vleesschaaltjes van piepschuim en verpakkingsvulmateriaal
•  resten papier, karton of foliemix, afdekmaterialen, chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of 

kauwgom)
•  andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed (hard kunststof)



Afvalinzameling 
in Oosterhout

Luier- en incontinentie afval
Luier- en incontinentie afval kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat in speciale, witte zakken. 
De zakken kunt u gratis krijgen bij:
• Kinderdagverblijf de Cocon, Zeislaan 2
• Stichting Prisma, Griegstraat 30
• Kinderdagverblijf de Pop, Slotjesveld 9b
• Kinderdagverblijf de Vlinder, Kruidenlaan 30
• Kinderdagverblijf ’t Sterrenrijk, Sterrenlaan 25
• Kinderdagverblijf ’t Zonnerijk, De Boedingen 27
• Milieustraat, Wilhelminakanaal-Oost 7
• Kinderdagverblijf Buitengewoon, Houtse Heuvel 30
• Kinderdagverblijf ’t Werfje, Kijldijk 1
• Stichting Pim, Bavelstraat 9

U kunt hier ook volle zakken inleveren. 
Als u veel incontinentie afval heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor een gratis container. 
U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval, telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). 
De containers kunt u aanbieden op de dag dat het restafval wordt opgehaald en/of op de vrijdag in de 
even weken.

Asbest
Asbest kunt u aanbieden bij de milieustraat. Asbest moet verpakt worden in speciale folie die verkrijgbaar 
is bij de milieustraat. Voor de folie moet u betalen. Het aanbieden van asbest is gratis. U kunt maximaal 
35 m2 asbest aanbieden. De tarieven vindt u terug op www.oosterhout.nl/inwoners/afval.

Ophalen van afval
Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval, snoeihout, puin, bouw- en sloopafval en niet 
verontreinigde grond belt u met de Helpdesk afval (telnr 0800 - 333 66 99) voor het maken van een 
afspraak. Deze regeling geldt alleen voor inwoners van Oosterhout en niet voor bedrijven en andere 
organisaties. Contant betalen is niet mogelijk, alleen met pin.

Wat hoort in welke afvalbak?
Twijfelt u? Kijk dan eens op www.afvalscheidingswijzer.nl.
Typ een zoekwoord (bijvoorbeeld ‘aluminiumfolie’) en de website vertelt u in welke afvalbak (of zak) het 
thuishoort. 

                                                       Adres: Wilhelminakanaal Oost 7
De milieustraat is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Alleen 
personenauto’s (eventueel met aanhanger) zijn toegestaan. Tractoren met karren en vrachtwagens 
krijgen geen toegang. Bij de milieustraat krijgt u alleen toegang met de milieupas. De tarieven vindt u 
terug op www.oosterhout.nl/inwoners/afval. Contant betalen is niet mogelijk, alleen met pin.

Wat kan ik gescheiden en gratis aanbieden bij de milieustraat?
• papier en karton • gips/gasbeton
• verpakkingsglas • (geïmpregneerd) hout
• textiel • elektrische apparaten
• metaal • autobanden van personenwagens zonder velg
• klein chemisch afval • matrassen
• tuinafval • vlakglas
• luiers aangeboden in speciale zakken • tapijt
• hard plastic, zoals tuinstoelen en speelgoed • dakleer/dakgrind
• polystyreen of piepschuim • schoon puin
• niet verontreinigde grond • plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons

Containerbeheer
•  Container: Meld een vermiste of kapotte container direct aan de Helpdesk Afval. Bij vermissing 

wordt uw container geblokkeerd. Na het doen van een digitale aangifte krijgt u van de gemeente 
een nieuwe container. U kunt meerdere containers aanvragen. De tarieven vindt u terug op 
www.oosterhout.nl/inwoners/afval

•  Kratje: Meld een vermist of kapot kratje aan de Helpdesk Afval, u ontvangt binnen maximaal 10 
werkdagen gratis een nieuw kratje 

•  Milieupas: Bent u uw milieupas kwijt of is de pas stuk? Via de gemeentewinkel op de website kunt u 
tegen betaling een nieuwe aanvragen. Gemeentewinkel: www.oosterhout.nl/gemeentewinkel

•  Containerslot: Als u een slot op uw grijze container wilt, kunt u deze tegen betaling bestellen via de 
gemeentewinkel, u mag zelf geen slot monteren

•  Bij verhuizing laat u de containers (incl. slot), kratjes en milieupas achter in de woning. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval 0800 - 333 66 99

Handig
•  Download de App AfvalWijzer voor de inzameldagen bij u in de straat, 

of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl 
• Vragen over de afvalinzameling? Helpdesk afval: 0800-333 66 99 (gratis)
•  Kijk op www.oosterhout.nl/inwoners/afval voor meer informatie over 

de afvalinzameling 

                                                       Adres: Wilhelminakanaal Oost 7                                                       Adres: Wilhelminakanaal Oost 7
Milieustraat

Afval scheiden loont!
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