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Geachte mevrouw, heer, 

 
In Dordrecht scheiden we ons afval steeds beter. Om dat nog makkelijker te 

maken, verandert binnenkort de manier waarop u uw afval kunt scheiden. In 

plaats van de grijze bak voor restafval krijgt u een bak om uw plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken apart te houden. Het restafval dat u niet kan 
scheiden, mag in een ondergrondse container. In deze brief leest u daar meer 
over. 
 
Proef om de inzameling te verbeteren  

Bij de gemeente krijgen we regelmatig vragen over de inzameling van plastic, 
blik en drinkpakken. De losse zakken op straat leiden tot zwerfafval en een 
rommelig straatbeeld. Ook willen veel mensen een plek om de losse zakken op 
te slaan. Dit willen we graag verbeteren.  
Daarom start in uw buurt een proef met een andere manier van afval inzamelen. 
We willen het u makkelijker maken om plastic, blik en drinkpakken apart te 
houden. Dit afval neemt veel ruimte in beslag. Daarom krijgt u binnenkort een 

nieuwe bak met een oranje deksel aan huis, speciaal voor plastic, blik en 

drinkpakken. Hier kunt u het voortaan netjes in opslaan.  
In plaats daarvan nemen we de restafvalbak in. Het aantal bakken blijft dus 
gelijk. Uw restafval doet u voortaan in de ondergrondse containers in de wijk. 
De ervaring in andere gemeenten leert dat u door goed te scheiden veel minder 
restafval over houdt.  

 
Afvalpas 
Om de ondergrondse containers voor restafval te kunnen openen, heeft u een 
afvalpas nodig. U krijgt deze pas van HVC, de afvalinzamelaar in Dordrecht. De 
brief met de afvalpas krijgt u de week voordat u de nieuwe bak krijgt. In deze 
brief staat ook welke dag HVC de nieuwe bak bij u thuis aflevert. 
 

Wanneer krijgt u de bak? 

De nieuwe bak krijgt u eind maart. In dezelfde week haalt HVC uw grijze bak 

voor restafval op. Dat gebeurt na het legen op de gewone inzameldag. U hoeft 

hiervoor niet thuis te zijn. De inzamel dag voor plastic blijft hetzelfde als nu.  

 

Waarom een proef? 

http://www.dordrecht.nl/
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De bak voor plastic, blik en drinkpakken is een proef. In de proefperiode 

onderzoeken we wat de bewoners in uw buurt vinden van de wijze van 

inzamelen en of het afval in uw buurt inderdaad beter gescheiden wordt. Het 

levert belangrijke informatie op om het scheiden van afval in heel Dordrecht te 

verbeteren.  

In het afval zitten namelijk veel waardevolle stoffen, die opnieuw gebruikt 

kunnen worden. Door goed te scheiden gaan die niet verloren. Dat is goedkoper 

en beter voor het milieu.  

 

Wilt u meer weten? Kom naar de inloopavond! 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze verandering. 

Medewerkers van de gemeente en HVC gaan hierover graag met u in gesprek. U 
bent van harte welkom om langs te komen op de inloopavonden en al uw vragen 
te stellen. U kunt er ook op een kaart zien in welke ondergrondse containers u 
uw restafval kwijt kunt.  
De inloopavonden vinden plaats op: 
 

 Datum:  donderdag 28 februari dinsdag 5 maart 

 Waar:  Zorgcentrum de Linde,  trefpunt "de Stoof" 

  Bankastraat 158  De Savornin Lohmanweg 100 

  3312 GT Dordrecht 3317 LA Dordrecht 

 Hoe laat:  19:00 – 20:30 uur 19:00 – 20:30 uur 

 

Vragen 

U kunt uw vragen over deze proef ook stellen via www.dordrecht.nl/wijklijn, per 

e-mail naar grondstoffen@dordrecht.nl of telefonisch via 14078. 

 

Twijfelt u wel eens welk afval er bij plastic, blik en drinkpakken mag? Of wilt u 

weten wat er met het afval gebeurt? Kijk dan eens op de speciale website 

www.hvcgroep.nl/plastic. 

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit! 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders, 

namens dezen, 

 

 

 

Rik van der Linden 

Wethouder Energie & Milieu 

http://www.dordrecht.nl/wijklijn
http://www.hvcgroep.nl/plastic

