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Op 27 juni jl. heeft u een brief gestuurd over de afvalinzameling. U bent 

het niet eens met de nieuwe manier van inzamelen. 

Naar aanleiding van uw brief hebben onze afvalcoaches gesprekken met 

u gevoerd. Deze gesprekken hebben helaas niet tot een oplossing 

geleid. 

Met deze brief willen we de gesprekken afsluiten en doen we u een 

voorstel om het aanbieden van uw afval makkelijker te maken. 

 

U heeft vooral bezwaar tegen het wegbrengen van uw restafval. 

U wilt uw restafval niet naar een ondergrondse container brengen, maar 

in een restafvalcontainer bij uw pand deponeren. U heeft er daarom 

voor gekozen om zelf een container te regelen voor uw restafval. Deze 

wordt geleegd door een commercieel inzamelbedrijf. 

 

Een restafvalcontainer bij uw pand past niet binnen het vastgestelde 

beleid 

Volgens ons grondstoffenplan en onze afvalstoffenverordening, dient u 

uw restafval naar een ondergrondse container met toegangscontrole te 

brengen. De ondergrondse container staat aan de Synagogestraat. 

Toegangscontrole is nodig om het aantal inworpen te registreren, zodat 

de inworpen kunnen worden verrekend met de afvalstoffenheffing. 

Vanaf 1 januari betaalt u namelijk een bedrag per keer dat u restafval in 

een container aanbiedt.  

Doel van dit nieuwe beleid is het terugdringen van de hoeveelheid 

restafval. De hoeveelheid fijn restafval is inmiddels met ca 40% 

gedaald. Hierdoor wordt jaarlijks ca 4000 ton minder restafval verbrand, 

een grote milieuwinst. 
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Het aanbieden van uw grondstoffen maken we makkelijker. 

We zorgen ervoor dat al uw grondstoffen bij uw pand worden opgehaald. 

We bieden u het volgende aan: 

• Uw PBD-zakken worden voor de deur opgehaald. Nu kunt u uw PBD-

zakken naar verzamelplekken in de wijk brengen. 

• Uw papier kunt u kwijt in de verzamelcontainer in uw kelder. Deze 

wordt twee keer per maand door ons geleegd. 

• We plaatsen een GFT-container in uw kelder. Nu kunt u uw GFT naar 

een GFT-container op een centrale plek in de wijk brengen. 

Alleen het kleine beetje restafval wat nog overblijft brengt u weg naar 

de ondergrondse container. 

 

Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ons meldpunt via 

telefoonnummer 0314-377444 of e-mail meldpunt@buha.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  
 
manager 


