Aan de bewoner(s) van
Straatnaam 10
1234 AB Zandvoort

Verzenddatum: 19-05-2020
Ons kenmerk: SPL 2020/074
Onderwerp: Afval thuis scheiden

Beste bewoner(s),
Eerder ontving u een brief van de wethouder met aankondiging van een aantal maatregelen om afval
in uw gemeente meer te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. Met deze brief
informeren wij u over wat er voor u gaat wijzigen.
Wijziging 1: Als u een rolcontainer voor papier heeft, dan halen wij deze halverwege juni op.
Heeft u een rolcontainer met een blauwe deksel voor papier? Dan halen wij deze halverwege juni op,
nadat deze is leeggehaald.
Wijziging 2: Eind juni ontvangt u een nieuwe duocontainer
Eind juni krijgen alle laagbouwwoningen met een voortuin en/of achtertuin met achterom een
duocontainer. Dit is een rolcontainer met aan de binnenkant twee aparte vakken: een vak voor
papier/karton én een vak voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Zowel papier/karton als PBD zijn
waardevolle grondstoffen. Door deze gescheiden in te leveren, kunnen er nieuwe producten van
worden gemaakt. De duocontainer wordt één keer in de twee weken in één keer geleegd. De speciale
vuilniswagen houdt de grondstoffen gescheiden.
Wijziging 3: Eind juni registreren wij uw duocontainer en rolcontainer voor restafval
Eind juni registreert Spaarnelanden uw duocontainer en rolcontainer voor restafval door de containers
op te nemen in een elektronische administratie. Hiervoor brengt Spaarnelanden op deze containers
een adressticker en een registratiechip aan. Meer informatie hierover vindt u in de flyer bij deze brief.
Z.o.z.
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Inzien locaties nieuwe verzamelcontainers
Voor bewoners die geen ruimte hebben voor een duocontainer aan huis gaan wij vanaf dit najaar
meer verzamelcontainers in de buurt plaatsen om grondstoffen en restafval gescheiden in te kunnen
leveren. Dit zijn onder- en bovengrondse containers. Via www.wijscheidenafval.nl kunt u de kaart
met conceptlocaties van de containers bekijken. Via deze website kunt u ook van vrijdag 22 t/m
zaterdag 30 mei reageren op de locaties.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u de Klantenservice van Spaarnelanden vragen om een
print van de kaart van de containers in uw buurt per post aan u op te sturen.
Planning wijzigingen
Begin juni ontvangt u een brief met meer informatie. Hierin staat aangegeven op welke dagen de
wijzigingen plaatsvinden. Bij de brief zit een folder waarin staat welk afval in welke container hoort.
Vragen en meer informatie
Voor meer informatie zie www.wijscheidenafval.nl. Op deze website vindt u onder meer de
antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Heeft u andere vragen? Stel uw vraag dan bij
voorkeur via het meldingsformulier inzamelmiddelen en afvalscheiding op
www.spaarnelanden.nl/zandvoort. Lukt dat niet, dan kunt u op werkdagen bellen met de
Klantenservice van Spaarnelanden via tel. 023- 75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).

Met vriendelijke groet,

Peter Tobben
Programmamanager Duurzaam Afval Beheer
Gemeente Zandvoort
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