Aan de inwoners van Eemnes

datum

6 februari 2017

onderwerp Nieuwe afvalcontainers voor PMD en OPK

Geachte meneer, mevrouw,
De gemeente Eemnes gaat voortaan huis- aan-huis ook plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
ophalen. Om afval goed te kunnen scheiden krijgt u twee nieuwe minicontainers: één voor PMD en één voor
oud papier. In deze brief informeren wij u over de levering van deze nieuwe containers.
Wat gaat er veranderen?
Vanaf 20 februari 2017 (week 8) wordt PMD en OPK in containers bij u opgehaald. Alle huishoudens in de
gemeente Eemnes ontvangen hiervoor in februari twee containers. Uw PMD en OPK-containers worden
afgeleverd op <dag + datum>. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. De containers worden aan de straatkant
voor uw woning gezet. U kunt uw containers herkennen aan de adresstickers met barcode op de zijkant van de
containers. De ingebouwde chips en de adresstickers met barcode zijn gekoppeld aan uw huisadres. De chips
worden gebruikt voor containerherkenning en niet om gegevens van individuele huishoudens op te slaan.
Niet geleverd?
Als uw containers niet op de aangegeven dag zijn afgeleverd, wacht dan met reageren tot het einde van de
volgende dag. Zijn de containers nog niet geleverd, neem dan telefonisch contact op via 0800-1050. De
containers die u krijgt blijven eigendom van de gemeente. Ze horen bij uw woonadres. Bij verhuizing laat u de
containers achter bij de woning.
Keuze
Ieder huisadres binnen de gemeente Eemnes ontvangt beide containers. Het is vanwege de omvang van deze
logistieke operatie niet mogelijk om hier vooraf een keuze in te maken. Wanneer u de containers heeft
ontvangen en u één of beide containers niet wilt (blijven) gebruiken, neem dan telefonisch contact met ons op
via 0800–1050.
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Andere inzamelfrequentie
Bij de nieuwe manier van inzamelen worden voortaan vier soorten afval huis-aan-huis ingezameld. Ook de
inzamelfrequentie verandert:
•

•
•

•

PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons)
Wordt elke twee weken ingezameld door middel van een nieuwe 180 liter minicontainer met een oranje
deksel.
GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
Wordt elke twee weken ingezameld door middel van uw huidige (groene) minicontainer.
OPK (oud papier en karton)
Wordt één keer per vier weken ingezameld door middel van een nieuwe 180 liter minicontainer met een
blauwe deksel.
Restafval (grijze bak)
Wordt één keer per vier weken ingezameld door middel van uw huidige grijze minicontainer.

Onlangs heeft u de Afvalwijzer 2017 ontvangen. Hierop ziet u wanneer welke container wordt geleegd. Heeft u
de Afvalwijzer niet ontvangen? Bekijk de Afvalwijzer dan op www.eemnes.nl of haal een gratis exemplaar bij de
gemeentewerf.
Meer informatie
Heeft u vragen over de aflevering van de containers, kijk dan op www.dbics.nl/eemnes. Hier staat ook een lijst
met veelgevraagde vragen en de planning. U kunt ook contact met ons opnemen via eemnes@dbics.nl of
telefonisch via 0800-1050.
Met elkaar kunnen we de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar flink terugbrengen. Zo gaan we samen voor
een duurzaam Eemnes!
Met vriendelijke groet,

Niels Rood
Wethouder

