Huisvuilzakken
Tegoed huisvuilzakken 2022
Folder tegoed afvalzakken 2022
Vanaf 14 februari tot 31 december 2022 kan je jouw tegoed aan huisvuilzakken met je elektronische
identiteitskaart afhalen op verschillende locaties.
 Snelbalie Administratief Centrum Maaseik, Lekkerstraat 10 (Maaseik) - Openingsuren klik hier.
 Snelbalie Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1 (Neeroeteren) - Openingsuren klik hier.
 Snelbalie Opoeteren, Ontmoetinghuis De Riet - Openingsuren klik hier.
 Recyclagepark, Klein-Rootstraat 7 (Neeroeteren) - Openingsuren klik hier
 AD Delhaize, St.-Lambertuskerkstraat 14 (Neeroeteren)
 Amerikaanse Stock Neijens, Akkerstraat 83 (Neeroeteren)
 AVEVE Mulders, Dilserweg 7 (Opoeteren)
 AVEVE Paumen Maaseik, Weertersteenweg 209 (Maaseik)
 Carrefour Market Maaseik, Burgemeester Philipslaan 80 (Maaseik)
Belangrijk! Vergeet je eID (elektronische identiteitskaart) niet!
Elk gezin dat op 1 januari 2022 gedomicilieerd is in onze stad betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de
inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat. Het aantal hangt
af van de gezinstoestand op 1 januari 2022. Elke rol bevat 10 zakken van 44 of 22 liter. Een rol grote zakken ruilen
voor twee rollen kleine zakken, of omgekeerd, is mogelijk.

Overzicht
Gezinssamenstelling op
1/01/2022

Tegoed

2 rollen van 22 liter

1 persoon

(10 zakken per rol)

2 personen

2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

3 personen

2 rollen van 44 liter en
1 rol van 22 liter
(10 zakken per rol)

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

Extra zakken nodig?
Wie goed sorteert, zal genoeg hebben aan het tegoed aan huisvuilzakken. Heb je toch extra rollen nodig? Deze zijn
te koop op de reeds vernoemde locaties en ook bij de onderstaande handelaars:
 Colruyt, Kloosterbempden 9 (Maaseik)
 Spar, Ophovenstraat 30 (Neeroeteren)

Prijs
 1 rol grote grijze zakken (10 zakken): 12,50 euro/rol
 1 rol kleine grijze zakken (10 zakken): 6,25 euro/rol

Gratis huisvuilzakken
Sommige mensen hebben recht op gratis huisvuilzakken:
 ouders, bij de geboorte van hun kindje
 personen die lijden aan incontinentie
 stomapatiënten
Zij kunnen terecht aan de balies van de administratieve centra van Maaseik (Lekkerstraat 10) en Neeroeteren
(Scholtisplein 1) en in De Riet in Opoeteren (Schoolstraat 20).

Contactinformatie
dienst omgeving
Administratief Centrum Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik

089 560 560
 milieu@maaseik.be

