
Aan de bewoner(s) van deze woning

Date Ref.:

Betreft: Wijziging inzameling oud papier

Geachte heer, mevrouw,

Dit voorjaar verandert de inzameling van oud papier in de gemeente XXX. In deze brief leggen 
we uit wat dit voor u betekent. 

Papierinzameling
Vanaf 1 mei 2021 wordt het oud papier niet meer gebundeld of in dozen ingezameld. In plaats 
daarvan krijgt elk huishouden een papiercontainer: de blauwe container. De papiercontainer is 
grijs, heeft een blauwe deksel en is bedoeld voor oud papier en karton. De container heeft een 
inhoud van 240 liter, even groot als de bekende oranje pmd-container. De papiercontainer is 
niet in andere formaten verkrijgbaar. XXXX leegt deze containers, in sommige buurten in 
samenwerking met scholen en verenigingen. Ook verenigingen gaan gebruik maken van de 
nieuwe inzamelmiddelen. Los aangeboden papier wordt niet langer meegenomen.

Waarom een blauwe container?
De gemeenteraad heeft om een aantal redenen besloten over te stappen naar de blauwe 
container.

 Het inzamelen van containers is arbo-technisch beter voor de medewerkers dan het 

handmatig inzamelen.
 Het is voor u als bewoner makkelijker om uw papier en karton aan te bieden. 
 Uit onderzoeken blijkt dat we op deze manier meer papier en karton inzamelen en er dus 

minder in het restafval terecht komt en meer hergebruikt kan worden.
 We verwachten dat het minder rommel geeft op straat, het papier in de container kan immers 

niet meer wegwaaien.

Dit betekent het voor u
De blauwe containers voor oud papier en karton worden verdeeld tussen 8 maart en 24 april. 
Vanaf 5 maart kunt u met uw persoonlijke inlogcode [CODE] op Website zien in welke week de 
blauwe container bij uw adres wordt afgeleverd. U hoeft daarvoor niet thuis te blijven. De 
container is voorzien van een adressticker en wordt bij uw woning neergezet.



Hoe vaak worden de papiercontainers geleegd?
Alle papiercontainers in de gemeente XXX worden eens in de vier weken - gratis - geleegd. U 
moet zelf de container aan de weg zetten. Heeft u straks een container? De inzameldata vindt u 
in de digitale afvalkalender op Website en in de XXX app. Deze is gratis te downloaden in de 
App-store of Play-store.

Tip
U kunt ook samen met uw buren één blauwe container gebruiken, net zoals dat kan met de 
oranje (pmd-)container.

Recycling van papier en karton
Het scheiden van uw oud papier en karton is van groot belang. Het maakt het hergebruik van 
deze waardevolle grondstof mogelijk en bespaart op het gebruik van bomen voor de 
papierproductie. Wij hopen dat u volop gebruik gaat maken van de papiercontainer en er veel 
gemak van gaat ervaren.

Niet verplicht
De papiercontainer is niet verplicht. U kunt zich hiervoor tot en met 3 maart 2021 afmelden via 
Website. Voor het afmelden heeft u de persoonlijke code nodig. Uw persoonlijke afmeldcode is 
[CODE]. Lukt dit niet? Neem dan contact op met het speciale gratis servicenummer voor deze 
actie: 0800 020 10 44.

Als u ervoor kiest om geen container te nemen dan kunt u uw oud papier zelf 
wegbrengen. U kunt dan terecht bij de ondergrondse papiercontainers in de buurt. 
Binnenkort vindt u een overzicht hiervan op Website. In de loop van dit jaar worden er 
meer containers geplaatst.  

Hebt u nog vragen over de nieuwe blauwe container?
Die beantwoorden we natuurlijk graag! De medewerkers van ons KlantContactCentrum zijn op 
werkdagen 08.00 tot 17.00 uur op de volgende manieren bereiken: 
 Via ons servicenummer 0800 0201044 (gratis)
 Via het contactformulier op onze website Website

Met vriendelijke groet,
KlantContactCentrum


