
Geen 
inzameling op: Wijk of Kern:

Type 
container:

Nieuwe
inzameldag:

ma. 10 april

2e Paasdag

Binnenstad, Java, Handelspoort, Noorderdokken, Schependijk Groen di.     11 april

Oesterputten, Lievenspolder, Triniteit Groen di.     11 april

Oude Vaart, Zuiderpark Groen wo.   12 april

Zuidpolder, Katspolder, Oudelandse Hoeve Groen wo.   12 april

Zeldenrust, Driewegen, Hughersluys Groen do.    13 april

St. Annapolder, De Kraag Groen do.    13 april

Hoek Blauw vr.     14 april

do. 27 april
Koningsdag

Zakkenronde en invaliditeitsronde Nvt za.    29 april

Zone Oost Blauw za.    29 april

Westdorpe Blauw za.    29 april

Zone Hoek Groen za.    29 april

Zone Biervliet Groen za.    29 april

Zone Philippine Groen za.    29 april

Zone Sluiskil Groen za.    29 april

do. 18 mei
Hemelvaartsdag

Zakkenronde en invaliditeitsronde Nvt za.    20 mei

Zuiderpark, Oudelandse Hoeve Blauw za.    20 mei

Flats Terneuzen Blauw za.    20 mei

Zone Hoek PMD+ za.    20 mei

Zone Biervliet PMD+ za.    20 mei

Zone Philippine PMD+ za.    20 mei

Zone Sluiskil PMD+ za.    20 mei

ma. 29 mei
2e Pinksterdag

Binnenstad, Java, Handelspoort, Noorderdokken, Schependijk PMD+ di.     30 mei

Oesterputten, Lievenspolder, Triniteit PMD+ di.     30 mei

Oude Vaart, Zuiderpark PMD+ di.     30 mei

Zuidpolder, Katspolder, Oudelandse Hoeve PMD+ wo.   31 mei

Zeldenrust, Driewegen, Hughersluys PMD+ wo.   31 mei

St. Annapolder, De Kraag PMD+ wo.   31 mei

ma. 25 december
1e kerstdag

Binnenstad, Java, Handelspoort, Noorderdokken,Schependijk PMD+ wo.   27 dec

Oesterputten, Lievenspolder, Triniteit PMD+ wo.   27 dec

Oude Vaart, Zuiderpark PMD+ wo.   27 dec

Zuidpolder, Katspolder, Oudelandse Hoeve PMD+ wo.   27 dec

Zeldenrust, Driewegen, Hughersluys PMD+ wo.   27 dec

St. Annapolder, De Kraag PMD+ wo.   27 dec

Zone Sas  Oost Blauw vr.     29 dec

di. 26 december
2e kerstdag

Zone Axel PMD+ do.    28 dec

Zone Westdorpe PMD+ do.    28 dec

Zone Philippine Blauw vr.     29 dec

ma. 1 januari

Nieuwjaarsdag

Othene Blauw di.     2 jan

Binnenstad, Java, Handelspoort, Noorderdokken, Schependijk Groen di.     2 jan

Oesterputten, Lievenspolder, Triniteit Groen di.     2 jan

Oude Vaart, Zuiderpark, St. Annapolder, De Kraag Groen wo.   3 jan

Zuidpolder, Katspolder, Oudelandse Hoeve Groen wo.   3 jan

Zeldenrust, Driewegen, Hughersluys Groen wo.   3 jan

De gemeente Terneuzen haalt huishoudelijk afval gescheiden op. 
Dit betekent dat we in de even weken het PMD+ (verpakkingen 
van plastic en metaal, drankenkartons en restafval) in de grijze 
container ophalen en in de oneven weken het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval en etensresten) in de groene container. Eenmaal per 
maand halen we het papier en karton op (de blauwe container). 
Het ophalen van oud papier gebeurt op doordeweekse dagen.

Wijzigingen inzamelen afval t/m januari 2024

Afvalkalender 2023
Gemeente Terneuzen

Meer informatie

Meer informatie over de inzameling,  

scheiding en/of verwerking van afval vindt  

u op www.terneuzen.nl.  

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 

met team Stadsservice van de gemeente 

Terneuzen via tel. 14 0115 of via het  

contactformulier op www.terneuzen.nl.

Nuttige adressen

Gemeente Terneuzen
team Stadsservice
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

tel. 14 0115  

vanuit het buitenland: +31 115 455 000

www.terneuzen.nl 

Milieuklachten Zeeland
Milieuoverlast kunt u melden via het 

milieuklachtenformulier op 

www.terneuzen.nl.

Voor een spoedeisende klacht belt u

 tel. 0118-412 323 (dag en nacht bereikbaar)

Milieustraat ZRD
Koegorsstraat 34, 4538 PK Terneuzen

tel. 0115-471 417 

www.zrd.nl

Openingstijden: 

ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

za. 9.00-15.00 uur

Colofon
Realisatie: TiDi Media

Redactie: Gemeente Terneuzen

Foto’s: Input Output Fotografie

We hebben deze afvalkalender zorgvuldig samengesteld, 
maar u kunt geen rechten ontlenen aan informatie die 
erin staat. 

 
Let op! Geldig tot en met31 januari 2024

In deze afvalkalender leest u wanneer we de verschillende containers legen. Ver-

der staat er een plattegrond in waarop we de verschillende ophaalzones hebben  

aangegeven. Het wijzigingsschema vanwege de feestdagen vindt u ook terug in deze 

kalender. Op www.terneuzen.nl en in onze afvalapp ‘Afval Terneuzen’  leest  u  wat  u  

met  glas,  textiel,  grof  huishoudelijk  afval en snoeiafval kun doen. Ook leest u welke 

soorten afval u naar de milieustraat kunt brengen. Denk onder andere aan chemisch 

afval, hout en piepschuim. De informatie in deze kalender geldt voor particulieren. 

Voor het afvoeren van  bedrijfsafval zijn er bij de gemeente andere mogelijkheden. 

Eventuele wijzigingen voor het inzamelen van bedrijfsafval en voor flats met rol-

containers communiceren we in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en op onze  

Facebookpagina.

Door de feestdagen wijzigen enkele inzameldagen. U vindt ze in het schema hieronder. We 
maken wijzigingen ook tijdig bekend in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, op onze website 
www.terneuzen.nl en Facebookpagina www.facebook.com/Terneuzen. De zakkenronde die je 
in onderstaand schema ziet betreft enkel huishoudens die bij ons bekend zijn en hiervoor een 
afspraak hebben.



 

Axel
Inzameldag Groen PMD+ Blauw

week week v/d maand

Zone Axel West dinsdag oneven even 1e vrijdag
Zone Axel Oost dinsdag oneven even 2e donderdag

Sas van Gent
Zone Sas Oost woensdag oneven even 4e maandag
Zone Sas West woensdag oneven even 3e vrijdag

Terneuzen West
Binnenstad, Java, Oesterputten maandag oneven even 2e donderdag
Zuidpolder, Katspolder maandag oneven even 2e vrijdag
Oude Vaart, Triniteit maandag oneven even 2e dinsdag
Lievenspolder maandag oneven even 3e dinsdag
Zeldenrust maandag oneven even 1e woensdag
Driewegen, Hughersluys maandag oneven even 1e woensdag
St. Annapolder, De Kraag maandag oneven even 1e woensdag
Zuiderpark, Oudelandse Hoeve maandag oneven even 3e donderdag
Handelspoort maandag oneven even 2e donderdag
Noorderdokken, Schependijk maandag oneven even 2e donderdag

Terneuzen Oost
Serlippens woensdag oneven even 1e dinsdag
Noordpolder woensdag oneven even 3e maandag

Othene woensdag oneven even 1e maandag

Flats met minicontainers
Zuiderpark maandag oneven even 1e en 3e donderdag
Katspolder maandag oneven even 2e vrijdag
Noordpolder woensdag oneven even 3e dinsdag

Zones
Zone Westdorpe dinsdag oneven even 4e donderdag
Zone Biervliet donderdag oneven even 4e vrijdag
Zone Philippine donderdag oneven even 4e dinsdag
Zone Sluiskil donderdag oneven even 4e woensdag
Zone Hoek donderdag oneven even 2e maandag
Zone Zuiddorpe / Overslag vrijdag oneven even 1e donderdag
Zone Koewacht vrijdag oneven even 2e woensdag
Zone Zaamslag vrijdag oneven even 3e woensdag
Zone Oost vrijdag oneven even 4e donderdag

Inzamelschema vanaf 1 februari 2023 t/m 31 januari 2024

Extra legen van minicontainer
U kunt op aanvraag uw minicontainer extra laten legen. De kosten hiervoor vindt u op www.terneuzen.nl.

Inzamelplaatsen
Informatie over de inzamelplaatsen van glas en textiel vindt u op www.terneuzen.nl en in onze afvalapp ‘Afval Terneuzen’.

Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval (grof vuil) kunt u naar de Milieustraat van de ZRD brengen. Ook kunt u grof huishoudelijk afval tegen 

betaling laten ophalen door de gemeente. De hoeveelheid afval die u per keer mag aanbieden, is maximaal 2 m3.  

Via www.terneuzen.nl kunt u hiervoor een afspraak maken en ook direct betalen.

Handig hulpmiddel: de afvalapp ‘Afval Terneuzen’

Wij hebben een app met daarin informatie over de inzameling van afval 

binnen onze gemeente. Deze app heet ‘Afval Terneuzen’. Via deze app 

ontvangt u bijvoorbeeld een melding wanneer u welke container buiten moet 

zetten. Wijzigt een ophaaldag? Ook dan ontvangt u een bericht.

 Installeer de app vandaag nog op uw tablet of smartphone!  

Ga naar www.terneuzen.nl of download de app ‘Afval Terneuzen’ via de Play 

Store of App Store.

Plaatsen van containers

Zet uw container tussen 20.00 uur en 7.00 uur op de aangegeven plaats. 

Haal de container na het legen zo snel mogelijk weer van de stoep, maar 

in ieder geval vóór middernacht. Een volle container mag maximaal 70 kilo 

wegen en moet de juiste afvalsoort bevatten. We legen alleen geregistreerde 

containers met een sticker. Zit er geen sticker op uw container? Neem dan 

contact op met de gemeente via tel. 14 0115 of via het contactformulier op 

www.terneuzen.nl. Als u verhuist, moet u de container achterlaten.

Indeling
ophaalzones

PMD+ staat voor plastic- en metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval


