
Vragen over afval in Best?
Veel informatie vindt u op de website www.afvalbest.nl.
Wilt u liever persoonlijk contact? 
Bel dan gratis de servicedesk: telefoon 0800 - 243 82 46.
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.
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Ophaaldag  Wijk    

maandag  Wilhelminadorp  oneven  even  even  even & oneven  even & oneven

dinsdag  Naastenbest  oneven  even  even  even & oneven  even & oneven

woensdag  Villawijk, Batadorp, De Leeuwerik, Aquabest  oneven  even  even  even & oneven  even & oneven

donderdag  Heivelden  oneven  even  even  even & oneven  even & oneven

vrijdag  Centrum, Salderes  oneven  even  even  even & oneven  even & oneven

maandag  Wilhelminapark, Bedrijvenpark Breeven,  even  oneven  oneven  even & oneven  even & oneven
 Kantonnier, Bedrijvenpark ‘t Zand  

dinsdag  Heuveleind  even  oneven  oneven  even & oneven  even & oneven

woensdag  Speelheide  even  oneven  oneven  even & oneven  even & oneven

donderdag  De Nieuwe Heide, Dijkstraten, Steegsche Velden even  oneven  oneven  even & oneven  even & oneven
 Aarle / Heikant, Best Oost 

vrijdag  Hoge Akker  even  oneven  oneven  even & oneven  even & oneven

Ophaaldag  Wijk  Tuin

donderdag  Wilhelminadorp, Villawijk, De Leeuwerik, Best Oost oneven
 Aquabest, Speelheide, Heivelden, Aarle / Heikant, 
 De Nieuwe Heide, Dijkstraten, Steegsche Velden

vrijdag  Wilhelminapark, Bedrijvenpark Breeven, Batadorp,  oneven
 Kantonnier, Bedrijvenpark ‘t Zand,
 Naastenbest, Heuveleind, Centrum, 
 Salderes, Hoge Akker

Let op: Etensresten en luier/inco worden vanaf 2 oktober opgehaald. 
Vanaf 9 oktober wordt PMD op de nieuwe manier opgehaald. Tot die tijd kunt u de zakken dus nog gebruiken.                            * GFT: maart t/m oktober wekelijks.
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Afval ophaalschema per week:


