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Geachte meneer/mevrouw,
De gemeente verzorgt het ophalen van huishoudelijk afval. Met ingang van 1 januari 2017 wil de gemeente
Eemnes het u nog makkelijker maken om afval beter te scheiden. Onder andere door huis- aan-huis ook plastic,
metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) op te halen. In deze brief leest u er meer over.
Wat verandert begin 2017?
Bij de nieuwe manier van inzamelen worden voortaan vier soorten afval huis-aan-huis ingezameld. Om ervoor te
zorgen dat de afvalstoffenheffing laag blijft, verandert ook de inzamelfrequentie:
•

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 140 liter (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 240 liter grijze minicontainer.
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Twee nieuwe minicontainers
Om afval goed te kunnen scheiden krijgt u dus twee nieuwe minicontainers: één voor PMD en één voor oud
papier. Deze containers worden in de eerste weken van 2017 geleverd. U kunt de containers direct gebruiken; ze
worden binnen vier weken geleegd. Uiterlijk een week voor de levering hoort u van de gemeente wanneer u de
containers krijgt. U ontvangt dan ook een nieuwe afvalkalender. Tot die tijd kunt u gewoon het oude
ophaalschema aanhouden.
Luiers en incontinentiemateriaal
Door afval goed te scheiden houdt u weinig restafval over. Daarom wordt de container voor restafval met ingang
van 2017 nog maar één keer per vier weken geleegd. Huishoudens die veel luiers en/of incontinentiemateriaal
bij het restafval hebben, bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van één van de ondergrondse
restafvalcontainers. Als u er behoefte aan heeft om dit soort afval meer frequent af te voeren, kunt u een
speciaal pasje aanvragen. De procedure is heel simpel: na een borgbetaling van € 35,- ontvangt u een pasje
waarmee u toegang krijgt tot deze containers. Blijkt later dat u toch geen behoefte heeft aan deze faciliteit, dan
levert u deze pas gewoon weer in en krijgt u de borg terug.
Woont u in een appartementencomplex?
Als u in een appartement woont, dan zijn er voor u geen grote veranderingen. In de loop van het jaar krijgt u
toegang tot ondergrondse containers op loopafstand van het complex. Hier kunt u afval gescheiden aanbieden.
Meer informatie
Bij deze brief ontvangt u de folder ‘Eemnessers gaan afval beter scheiden. Doe ook mee!’. Heeft u na het lezen
van de brief en de folder nog vragen? Kijk dan op www.eemnes.nl onder het kopje Afval > Afval scheiden. Hier
staat ook hoe u contact op kunt nemen met een van onze medewerkers.
Met elkaar kunnen we de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar flink terugbrengen. Zo gaan we samen voor
een duurzaam Eemnes!
Met vriendelijke groet,
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