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Beste meneer, mevrouw,
De gemeente Heusden voert momenteel gefaseerd het ‘omgekeerd inzamelen’ van afval in.
Per 1 juni is in fase 2, Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59, het omgekeerd
inzamelen van start gegaan. U woont in of bent een toekomstige bewoner van Geerpark en
behoort daarmee tot fase 2. U ontvangt deze brief omdat u mee mag denken met de locaties
van de toekomstige ondergrondse containers in Geerpark.
Omgekeerd inzamelen?
Omgekeerd inzamelen betekent dat u het restafval zelf naar een ondergrondse
afvalcontainer in de wijk brengt. GFT-afval, oud papier en PMD-afval (plastic
verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) halen we thuis bij u op. We
voeren het omgekeerd inzamelen in om de hoeveelheid restafval te verminderen.
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Waar staan of komen de ondergrondse containers?
Als u al woont in Geerpark heeft u al informatie ontvangen over de locaties van de
ondergrondse containers. In Geerpark bevindt zich momenteel één ondergrondse container,
bij de Duizendpoot. Deze is ook beschikbaar voor de mensen die in Geerpark wonen. Dit
geldt overigens ook voor alle andere ondergrondse containers die nu al in de gemeente
geplaatst zijn.
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Omdat Geerpark steeds verder wordt uitgebreid worden er, gefaseerd, nog drie containers
geplaatst. Voor de precieze locaties van deze nog te plaatsen containers vragen wij uw
mening. Klik op deze link: https://maptionnaire.com/nl/2872/ en geef aan welke locatie uw
voorkeur heeft. Dit kunt u doen tot en met maandag 10 juli 2017. Een uitgebreide
handleiding hiervoor sturen wij u hierbij toe.
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Wanneer de drie extra containers worden geplaatst is afhankelijk van de fasering van de
bouwwerkzaamheden. U wordt hierover op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief van
Geerpark.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Wilt u meer informatie?
Als u momenteel nog niet in Geerpark woont, kunt u zich tegen de tijd dat de verhuizing zich
aandient, melden bij de Afvalstoffendienst voor een grijze container voor het PMD-afval en
een groene container voor het GFT-afval. U kunt dan zelf aangeven welk formaat container
(140 of 240 liter) u wenst te ontvangen. De Afvalstoffendienst is bereikbaar op werkdagen
tussen 08:30 en 17:00 uur op telefoonnummer (073) 615 65 75.
Een afvalpas voor de ondergrondse container vraagt u aan via de link
https://www.heusden.nl/Digitale_balie/E_Formulieren/Afvalpas_ondergrondse_container_nie
uwe_woning.
Op https://www.heusden.nl/Home/Homepage/Nieuws/Omgekeerd_inzamelen vindt u nog
meer informatie over het omgekeerd inzamelen.
Als u verder nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd mailen of bellen met ons, via
info@heusden.nl of (073) 513 17 89.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

Wilma Broeders
Beleidsmedewerker milieu

