
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de bewoners van dit pand 

<hoogbouw> 
 

  Postbus 55  
3140 AB Maassluis  
  
T  14 010  
E  gemeente@maassluis.nl  
I   www.maassluis.nl  

  
  
  
ons kenmerk   datum  9 maart 2022 

uw kenmerk   uw e-mail van   
 

contactpersoon   doorkiesnummer  14010 

onderwerp  Beter afval scheiden in de Vogelwijk 

Samen halen we er meer uit! 

bijlage(n)  - 

      

  
Beste bewoner, 

Eind vorig jaar is in uw wijk gestart met het plaatsen van ondergrondse containers.  
Deze werkzaamheden liepen helaas vertraging op. Graag informeren we u over de voortgang en  
start van het nieuwe inzamelen in uw wijk. 

Werkzaamheden 
Naar verwachting zijn de ondergrondse restafvalcontainers vanaf dinsdag 15 maart klaar voor 
gebruik. U ontvangt per post een afvalpas die u vanaf 15 maart toegang geeft tot de ondergrondse 
containers voor restafval en pmd (verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons) in uw wijk. 

Wat verandert er voor mij? 
U ontvangt de afvalpas per post, bewaar deze goed. De afvalpas heeft u nodig om de ondergrondse 
containers voor rest en pmd te openen. Zodra u de afvalpas heeft ontvangen, kunt u op de nieuwe 
manier uw afval scheiden. 

• Plastic-, metaal en drankverpakkingen (pmd): Eén van de bestaande ondergrondse containers in 
de directe omgeving van uw wooncomplex is omgebouwd tot pmd container. 

• Restafval: Dit brengt u naar de ondergrondse restafvalcontainer. Door de nieuwe manier van 
afval scheiden vermindert de hoeveelheid restafval die overblijft.  

• Groente-, fruit- en tuinafval (gft): De groene minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten in de directe omgeving van uw wooncomplex blijft behouden. U heeft hier geen 
afvalpas voor nodig. 

• Textiel, papier en glas brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk of bij het winkelcentrum.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie 
Met de aanpassingen kunt u uw afval zo eenvoudig mogelijk scheiden. Zo kunnen we samen de 
hoeveelheid restafval in Maassluis fors verminderen. Wilt u meer weten over het nieuwe afvalbeleid 
van de gemeente? Kijk dan op www.maassluis.nl/afvalbeleid of stuur een e-mail naar 
afvalscheiden@maassluis.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Caroline Kouwenhoven 

Projectleider Beter afval scheiden 

 

 

 

 


