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Proef afval scheiden Nobelhorst

Geachte heer, mevrouw,
Welkom in Nobelhorst!
In uw buurt kunt u op verschillende plekken uw afval kwijt. De dichtstbijzijnde plaatsen
staan aangegeven op het bijgesloten kaartje. In Almere scheiden we ons afval. U kunt in uw
wijk bioafval, papier, glas, blik, drankenkartons en plastic en restafval kwijt in de daarvoor
bestemde bovengrondse inzameldepots.
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Ons kenmerk

Nieuwe manier van afval inzamelen
De meeste bewoners in Nobelhorst hebben een eigen container voor bioafval en restafval,
papier en plastic, blik en drankenkartons. Deze containers worden in de komende maand
door ons ingenomen. Per 4 januari 2016 start de gemeente Almere, samen met uw
buurtschap, een proef met het scheiden van afval in bovengrondse depots. Daarom staan die
depots er voor u nu al.
Proef
Uw buurtschap heeft de wens uitgesproken om de afvalinzameling geheel via ondergrondse
inzameldepots te organiseren. Dit wijkt af van de reguliere manier van afval inzamelen in
de stad. Ondergrondse inzameldepots vragen om een grote investering en het afval wordt
vaak slechter gescheiden in gebieden waar bewoners geen eigen container hebben. Daarom
start de gemeente Almere per 4 januari 2016 samen met het buurtschap eerst een proef met
bovengrondse inzameldepots. De proef duurt een jaar. Gedurende dit jaar monitoren we het
scheidingsresultaat in Nobelhorst. Na de evaluatie, aan het einde van het jaar, kijken we
samen met het buurtschap wat de beste wijze voor afvalinzameling is in Nobelhorst.
Afval scheiden
In Almere wordt afval gescheiden ingezameld en verwerkt. Daarmee leveren we een
belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de stad, en hergebruiken we afval
weer als grondstof.
Bied uw afval goed gescheiden aan!

Bioafval: alles wat kan rotten; groente-, fruit- en tuinafval, maar ook luiers en afval
van knaagdieren.

Plastic, blik en drankenkartons: plastic verpakkingen, drankenkartons (bijvoorbeeld
melkpakken en sauspakken), blikjes

Papier: oud papier en karton
Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar een klein beetje restafval over.

Bijlage(n)

Bigbag
Tijdens uw verhuizing komt er veel afval vrij. Daarom stelt de gemeente Almere voor de
inwoners van Nobelhorst tot en met 30 maart 2016 bigbags beschikbaar. Bigbags zijn grote
zakken waarin u grofvuil kunt aanbieden. Dit grofvuil wordt vervolgens op één van onze
recycleperrons na gescheiden. De bigbags kunt u ophalen in de buurtschuur. Daar is ook
meer informatie beschikbaar over de bigbags.
Vragen?
Vanuit uw buurtschap is de afvalbeheergroep Nobelhorst opgericht. Heeft u vragen over de
gekozen manier van inzamelen of de bigbags en wilt u contact met de afvalbeheergroep,
mail dan naar grondstoffen@buurtschapnobelhorst.nl.
Heeft u een vraag over deze brief dan kunt u die stellen via het contactformulier op
www.almere.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (op
werkdagen van 8.30-17.00 uur). Als u het onderwerp of kenmerk van de brief erbij
vermeldt, kunnen we u beter helpen. Kijk voor meer informatie over afval scheiden op
www.almere.nl/afval.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,
teamleider Afvalinzameling,

L. Meents
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