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

Datum:
10 december 2019

Onderwerp: Nieuwe wijkcontainers

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 nu klaar. Er staan nu
containers voor PMD, papier, gft en restafval zo dicht mogelijk bij uw woning.
Veranderingen in het gebouw
Dankzij de nieuwe containers buiten zijn sommige oude containers niet meer nodig. Stond er in uw gebouw
een verzamelcontainer voor oud papier? De inpandige papiercontainers worden weggehaald. evenals sommige
restafvalcontainers die in het gebouw stonden. Verder worden ook een aantal gft- en restcontainers die al buiten
stonden vervangen door nieuwe modellen.
Waarom nieuwe containers?
Dankzij de nieuwe containers kun je makkelijker afval scheiden. Er past meer in de nieuwe containers, 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 containers? Kijk op www.avalex.nl en log in op Mijn Avalex om het nieuwe
wijkplan te bekijken. Hier vindt u ook uw afvalkalender met de ophaaldagen. U kunt de containers direct na het
plaatsen al gebruiken voor het scheiden van uw afval.
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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 14 januari van 14:00-17:00 staan we met een informatiekraampje op de Bikolaan. 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
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