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wijzigen ondergrondse containers in Stadstuin

Geachte heer, mevrouw,
In Stadstuin willen we het makkelijker maken om grondstoffen, zoals papier, glas en pmd (plastic verpakkingen metalen
verpakkingen en drankenkartons) gescheiden in te zamelen. Er komt een extra papiercontainer en er komen negen pmdcontainers, waardoor u pmd niet meer naar een container buiten de wijk hoeft te brengen.
We plaatsen nieuwe restafvalcontainers met een grotere inhoud, waardoor er op minder plekken een restafvalcontainer
komt te staan. Dit kan betekenen dat u naar een andere container gaat om uw restafval weg te gooien. Op de achterzijde
van deze brief kunt u zien waar uw ondergrondse container voor restafval geplaatst wordt (deze worden aangegeven met
een nummer) en waar de containers voor papier en pmd komen. De twee glascontainers in Stadstuin worden vernieuwd
op de huidige plekken.
Planning plaatsing containers
Tussen 19 augustus en 20 september worden de oude containers vervangen voor nieuwe containers. Er is voor elke
container een paar dagen nodig om deze uit te graven en een nieuwe te plaatsen. Tijdens die werkzaamheden kunt u
geen gebruik maken van de container. U heeft dan tijdelijk toegang tot alle andere containers in Stadstuin. Dus gebruikt u
gerust een van de andere ondergrondse containers.
Nieuwe pas
Met de nieuwe ondergrondse containers krijgt u ook een nieuwe pas voor het openen van de container voor restafval. De
nieuwe pas sturen we u voorafgaand aan de werkzaamheden toe, zodat u tijdens de werkzaamheden ook terecht kunt op
plekken waar al een nieuwe container voor restafval staat. De containers voor pmd, glas en papier kunt u zonder pas
gebruiken.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (033) 422 85 00 of
www.rova.nl/contact.
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