avalex
Aan de bewoner(s) van
<<Straat>> <<Huisnummer>><<Toevoeging>>
<<Postcode>> <<Plaats>>

Datum:
28 februari 2020
Kenmerk:
DF.1402.WKC

Onderwerp: Nieuwe wijkcontainers

Behandeld door:
Avalex Klantenservice
0900 0507
Beste bewoner(s),
De afvalinzameling in Tanthof is aan het veranderen, waardoor het makkelijker wordt om afval te scheiden. We houden
u graag op de hoogte van wat de veranderingen voor u gaan betekenen.
Nieuwe wijkcontainers in de buurt
Er zijn de afgelopen weken nieuwe wijkcontainers in uw buurt geplaatst. De werkzaamheden zijn eind maart klaar.
Er worden containers voor PMD, papier, gft en restafval zo dicht mogelijk bij uw woning geplaatst. U kunt de
wijkcontainers direct na het plaatsen al gebruiken voor het scheiden van uw afval.
Veranderingen in het gebouw
Zodra de nieuwe wijkcontainers op hun plek staan, zijn sommige oude containers niet meer nodig. Stond er in uw
gebouw een verzamelcontainer voor oud papier? De inpandige papiercontainers worden weggehaald, en in sommige
gevallen ook de restafvalcontainers. Verder worden ook een aantal gft- en restafvalcontainers die al buiten stonden
vervangen door nieuwe modellen.
Waarom nieuwe containers?
Dankzij de nieuwe wijkcontainers kun je makkelijker afval scheiden. Er past meer in, daardoor hoeven ze iets minder
vaak geleegd te worden. Door de oude containers weg te halen is er bovendien meer ruimte binnen in het flatgebouw.
Waar staan de wijkcontainers?
Benieuwd naar de locaties van de nieuwe wijkcontainers? Kijk op www.avalex.nl en log in met uw postcode en
huisnummer om het nieuwe wijkplan te bekijken.
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Ga naar:
www.avalex.nl
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Mijn Avalex

Vul uw postcode
en huisnummer in
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Vind de locaties van
alle containers!

Vragen?
Op 17 maart van 13:30-16:30 staan we met een informatiekraampje op de Dasstraat. We geven u dan graag antwoord
op al uw vragen. U kunt ons ook bellen op 0900-0507 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,
De klantenservice van Avalex

100% recycled
papier
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Wat gebeurt er met
verpakkingen in de
PMD-container?

Bijna alle verpakkingen
uit de supermarkt mogen
in de PMD-container.

Het PMD wordt gesorteerd,
zodat het hergebruikt
kan worden.

Gooit u ander afval – wat geen verpakking
is – bij het PMD, dan kunnen we het niet
hergebruiken voor een nieuw product.
Dat is natuurlijk zonde!
Heeft u restafval, zoals piepschuim, luiers of
stofzuigerzakken? Doe dit dan in een container
voor restafval. Zo zorgt u ervoor dat we de
PMD-verpakkingen van u en uw wijkgenoten
kunnen hergebruiken. Hoe minder restafval er
bij het PMD zit, hoe beter de kwaliteit wordt!

Gooit u ander afval dan
verpakkingen in de
PMD-container?

Als het juiste afval in de PMD-containers zit,
kunnen we het gebruiken als grondstoffen voor
nieuwe producten. Doe dus verpakkingen
– zoals bijvoorbeeld bekers voor yoghurt – in
de PMD-container, dan kunnen we hier weer
een nieuwe yoghurtbeker van maken! Wist
u dat van 27 plastic flessen een fleece trui
gemaakt kan worden?

Van de verpakkingen
worden nieuwe
producten gemaakt!

Ongescheiden
afval hoort in
de containers
voor restafval

Dit kan niet worden
gesorteerd op het
sorteerstation.

Hiervan kunnen we
ook geen nieuwe
producten maken.

