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Beter afval scheiden in de Vogelwijk
Samen halen we er meer uit!
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9 maart 2022

-

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 toegang geeft tot de ondergrondse containers voor
restafval in uw wijk.
Wat verandert er voor mij?
Op dinsdag 15 maart 2022 krijgt u twee nieuwe minicontainers en wordt de minicontainer voor
restafval geleegd en opgehaald.
- Minicontainer voor pmd
Deze container heeft een oranje deksel en gebruikt u voor verpakkingen van plastic, metaal en
drinkpakken. Deze container legen we 1 keer per 2 weken op dinsdag. De eerstvolgende inzameldag
is dinsdag 29 maart.
- Minicontainer voor oud papier en karton
Deze container heeft een blauw deksel en gebruikt u voor oud papier en karton. Deze container
legen we 1 keer per 4 weken. De eerstvolgende inzameldag is dinsdag 26 april.
- Minicontainer voor restafval
De grijze restafvalcontainer wordt opgehaald. U kunt de restafvalcontainer op dinsdag 15 maart een
laatste keer aan de straat zetten. U ontvangt per post een afvalpas waarmee u vanaf 15 maart
toegang heeft tot de ondergrondse restafvalcontainers bij u in de buurt.

Wat moet ik doen?
Wij vragen u de minicontainer voor restafvalcontainer op 15 maart voor 8.00 aan de straat te zetten.
De minicontainer wordt eerst geleegd en daarna meegenomen. Het niet mogelijk om de container te
houden. U ontvangt per post de afvalpas, bewaar deze goed.
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

p.s. Vergeet niet de oude restafvalcontainer 15 maart aan de straat te zetten!

