
 
                                                                                      

 
Aan de bewoner(s) van dit adres 
xxxx 
xxxx 
 
 
Datum  : datum 
Onderwerp : Nieuwe minicontainer restafval 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
De gemeente Hillegom en Meerlanden willen samen met u werken aan betere afvalscheiding. 
Dit is beter voor het milieu, omdat we dan meer grondstoffen kunnen hergebruiken. En het 
bespaart kosten op de lange termijn, omdat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. 
Dit nieuwe beleid voeren we uit in een aantal stappen.  
 
U krijgt een nieuwe minicontainer voor restafval van 140 liter 
Deze nieuwe container wordt bij u thuisbezorgd tussen 15 en 26 maart. U hoeft hiervoor niet 
thuis te zijn. Op de zijkant van de nieuwe container vindt u een adressticker, zodat u weet welke 
container voor u is. Let hier goed op, want deze container hoort bij uw woning.  
 
Uw oude restafval-container nemen we mee terug in de week nadat u de nieuwe 
container heeft gekregen 
Na de ontvangst van uw nieuwe container zet u de oude container dus nog één laatste keer op 
de voor u normale inzameldag aan de straat. Dezelfde dag of de dag na deze inzameling van 
het restafval nemen we de oude container mee. U laat de oude container daarom ook na de 
lediging leeg aan de straat staan en gebruikt de nieuwe container voor uw restafval. De oude 
container wordt gerecycled, om nieuwe containers van te maken. Na het innemen van de oude 
container gebruikt u voortaan alleen nog de nieuwe container. Let op, we kunnen de oude 
containers alleen meenemen als deze léég zijn.  

 
De nieuwe minicontainer voor restafval legen we één keer per vier weken 
Het jaar 2021 is een testjaar, zodat u kunt wennen aan het nieuwe systeem. Alle dagen waarop 
we afval inzamelen staan in de afvalkalender. Deze kunt u online bekijken via de webpagina: 
afvalkalender.meerlanden.nl, of via de Meerlanden-app op uw mobiele telefoon. 
 
Op de nieuwe minicontainer vindt u een sticker met wat erin mag 
Deze sticker toont de meest voorkomende soorten restafval die u kwijt kunt in de container. 
Twijfelt u nog of er iets anders in mag? Bekijk dan de Scheidingswijzer bij deze brief. Of lees de 
uitgebreide Scheidingswijzer in de Meerlanden-app op uw mobiele telefoon. 
 
De nieuwe minicontainer wordt uitgereikt door DBI Container Services  
Bij vragen kunt u het contactformulier van DBI invullen op hillegom.dbics.nl. Of neem contact op 
via telefoonnummer 085-8224423.  
 
In sommige gevallen heeft u recht op maatwerk 
Bij maatwerk hoeft u sommige soorten afval niet te scheiden. Ook kunt u misschien extra of 
andere voorzieningen krijgen, of wordt de afvalstoffenheffing in 2022 aangepast. Dit geldt voor: 

 Huishoudens met kinderen tot en met 3 jaar 

 Huishoudens met leden met een medische indicatie 

 Huishoudens met 5 of meer leden 
 
 

http://www.hillegom.dbics.nl/


 

 

  
  
  

 
 
 
 
Wilt u maatwerk aanvragen? Dit kan via de webpagina www.hillegom.dbics.nl.  
INLOGGEGEVENS  
Na de aanvraag zullen de grondstofcoaches contact met u opnemen om uw aanvraag door te 
spreken. 
 
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD-afval) halen we wekelijks op 
Dit gaat in vanaf april. De zakken voor het PBD-afval kunt u ophalen bij de grotere 
supermarkten, het gemeentehuis of de milieustraat. U hangt deze zakken aan de haken aan de 
lantaarnpalen op de dag van inzameling. 
 
GFT en Etensresten (GFTe-afval) halen we van mei tot en met september wekelijks op 
In deze warmere maanden kunt u het afval op deze manier zo goed mogelijk scheiden. En van 
oktober tot en met april halen we GFT en Etensresten elke twee weken bij u op. 
 
Voor oud papier en karton kunt u kosteloos een aparte minicontainer aanvragen 
Deze container legen we op andere dagen dan de container voor restafval. Wilt u zo’n container 
voor oud papier en karton aanvragen? Dit kan via de webpagina www.hillegom.dbics.nl.  
INLOGGEGEVENS 
 
U kunt het oud papier en karton ook blijven brengen naar de bestaande verzamelcontainers in 
de wijken voor oud papier en karton. Of lever het papier en karton in bij de Milieustraat aan de 
Marconistraat 16. 
 
Heeft u nog andere vragen?  
Vul dan het contactformulier van DBI in via hillegom.dbics.nl Of neem contact op via 
telefoonnummer 085-8224423.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Meerlanden publieksinformatie  

 
 

 

http://www.hillegom.dbics.nl/

