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Geachte heer, mevrouw,
U krijgt als inwoner van Ermelo nieuwe afvalcontainers. Na 25 jaar zijn de oude containers aan
vervanging toe. Ook kunnen we met deze nieuwe containers het afval in de gemeente Ermelo sneller en
efficiënter inzamelen. De vervanging van de afvalcontainers wordt verzorgd door DVL Milieuservice. In
de periode mei, juni en juli wisselen zij uw oude gft- en restafval containers om voor nieuwe. In deze
brief leest u wat dit voor u betekent.
U ontvangt tussen 20 mei 2019 en 21 juni 2019 twee nieuwe containers
Tussen 20 mei en 21 juni ontvangt u twee nieuwe afvalcontainers. Een grijze container met grijs deksel
voor restafval en een grijze container met groen deksel voor gft-afval. De nieuwe containers zien er iets
anders uit. Ze hebben een opnamekraag. Aan deze kraag worden ze per twee opgetild en geleegd in de
inzamelauto van Remondis. De nieuwe containers hebben hetzelfde volume als uw huidige containers.
Heeft u een gft-container van 80 liter, dan krijgt u daar een container van 140 liter voor terug.
Laatste keer legen van uw oude containers
De oude containers worden in de laatste twee weken van juni voor het laatst geleegd door Remondis.
Dit betekent dat u de laatste weken van juni uw afval nog in de oude containers gooit en deze voor de
laatste keer aan de weg zet. Een schema met de data vindt u op de achterkant van deze brief.
Vanaf 1 juli gebruikt u de nieuwe containers
Vanaf 1 juli gebruikt u de nieuwe containers. Remondis leegt met ingang van 1 juli alleen nog de
nieuwe containers. U zet de containers aan de weg met het handvat van de straatkant af. Dus met de
opnamekraag naar de weg. De inzameldagen voor het afval blijven gelijk.
Uw oude containers halen we op na 1 juli
Na 1 juli halen we uw oude restafval- en gft-containers op. Bij deze brief zitten twee stickers. Hierop
staat de datum wanneer ze worden opgehaald. Zet uw oude containers op die aangegeven datum vanaf
07.00 uur LEEG aan de weg en plak de stickers op de deksels. U mag de oude containers niet houden
voor eigen gebruik. Ze zijn eigendom van de gemeente en worden hergebruikt als grondstof voor
nieuwe containers.

bijlage(n)

Twee stickers
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Gebruikt u meer dan twee containers?
Gebruikt u op dit moment meer restafval en/of gft-containers dan het aantal stickers bij deze brief? En
wilt u dat in de toekomst zou houden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze servicelijn afval,
bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0341 - 56 57 77.

Wat betekent dit voor u?
Tussen 20 mei en 21 juni

De nieuwe restafval en gft containers worden vlakbij uw voordeur
afgeleverd. Deze hebben een adressticker aan de linker zijkant.
U ontvangt uw nieuwe containers voordat de oude containers
voor de laatste keer geleegd worden (zie hier beneden).

In de week van 17 t/m 21 juni

Laat uw oude restafvalcontainer voor de laatste keer leegmaken. De
container wordt op de gebruikelijke inzameldag voor het laatst
geleegd. Deze laatste lediging wordt niet bij u in rekening
gebracht.
Laat de oude container daarna leeg en gooi uw afval in de nieuwe
restafvalcontainer.

In de week van 24 t/m 28 juni

Laat uw oude gft-container voor de laatste keer leegmaken. De
container wordt op de gebruikelijke inzameldag voor het laatst
geleegd. Deze laatste lediging wordt niet bij u in rekening
gebracht.
Laat de oude container daarna leeg en gooi uw afval in de nieuwe
gft-container.

Per 1 juli 2019

Alleen uw nieuwe containers worden nog geleegd. Deze kunt u met
ingang van 1 juli 2019 aan de weg zetten op de gebruikelijke
inzameldagen. U zet de containers aan de weg met de
opnamekraag naar de weg gericht.

Op

De exacte datum vindt u in uw persoonlijke brief
Op deze datum worden uw oude containers opgehaald.
Zorg ervoor dat deze op de genoemde datum vanaf 07.00 uur LEEG
op de gebruikelijke aanbiedplaats aan de weg staan.
Met de bij deze brief gevoegde stickers op het deksel.
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Heeft u vragen over het omruilen van de containers?
Een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over het omruilen van de afvalcontainers vindt u op
www.ermelo.nl/afvalcontainers. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met de servicelijn
afval van DVL milieuservice. Zij verzorgen voor ons de omwisseling en zijn bereikbaar op
telefoonnummer 0341 - 56 57 77. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Wij danken u voor uw medewerking!
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