Adopteer een
afvalbak
’n Schone stad ...
u hebt het zelf in de hand!
Wilt u de handen uit de mouwen steken
en zelf actief iets doen om uw straat
schoon te houden? Dan kunt u
een afvalbak adopteren.

Als bewoner of ondernemer kunt u een afvalbak adopteren.
Dit houdt in dat de gemeente een afvalbak plaatst en dat u
de bak zelf leegt en onderhoudt.
U krijgt hiervoor een sleuteltje. Daarnaast controleert u
regelmatig of de afvalbak vol is. De afvalbak is te herkennen
aan de opdruk.

Ik wil zo’n bak!
Plaatsing
Wat doet u als bewoner?
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Wat doet de gemeente?
Voorbeeld uit de praktijk

“Het schoonhouden van de stad is een belangrijke taak
van de afdeling Stadsbeheer. Bewoners die daarbij willen
helpen, ondersteunen wij graag op allerlei manieren. De
adoptiebak is er één van.
We weten uit ervaring dat we daarbij goed moeten kijken
of de plek geschikt is. Ook zijn we eerlijk: een afvalbak is
geen wondermiddel. Uiteindelijk ligt het aan ons allemaal
of een schone straat schoon blijft!
Voor mij als opzichter is het altijd weer mooi om te zien dat
mensen met hart voor de stad zich zo willen inzetten.“

Natuurlijk kunt u
als ondernemer
ook een afvalbak
adopteren

Ik wil zo’n bak!

Wat doet u als bewoner?

De praktijk

Als u interesse heeft in een
adoptiebak, kunt u zich
aanmelden via de Wijklijn,
online of via 14078.

U leegt de afvalbak zo
vaak als nodig. Ook houdt
u de omgeving van de afvalbak schoon. Het afval
kunt u kwijt in uw eigen
mini-container
of
eigen
ondergrondse afvalcontainer.

Bij het nieuwe monument
langs het fietspad richting
de Moerdijkbrug stond al
een bankje, maar is pas
ook een afvalbak geplaatst.
De bak is geadopteerd door
een bewoner uit de buurt.
De verwachting is dat er
vooral in de zomer gebruik
van wordt gemaakt.

Eén van onze gebiedsbeheerders
neemt
dan
contact met u op. Samen
kijken we dan of een
adoptiebak op die plek
goed mogelijk is en kan
helpen in het schoonhouden
van de omgeving.
Voor u contact opneemt met
de gemeente, is het een
aanrader om bij uw buren
na te gaan of zij ook een
adoptiebak willen.
Wellicht kunt u het legen
samen doen.

Plaatsing

U zorgt voor vervanging
tijdens vakanties
Bij schade aan de adoptiebak, vragen we u zo snel
mogelijk contact op te nemen
met de Wijklijn via 14 078
Wilt of kunt u de afvalbak
niet meer legen, dan kunt
u een vervanger zoeken of
verwijderen we de afvalbak.
Wijzigingen geeft u door
via de Wijklijn, online of via
14078

De bewoner licht toe:
‘Hartstikke goed idee, dat
bankje, maar een afvalbak maakt
het plaatje helemaal compleet.
Zo kan het er makkelijker schoon
blijven. Ik woon er dichtbij, het is
voor mij maar een kleine moeite
om af en toe de afvalbak te legen.
Dat hoeft ook echt niet elke dag,
dan is het een ander verhaal.
Zie het als mijn bijdrage aan de
buurt.’

Bij het plaatsen van een
adoptiebak geldt een aantal
uitgangspunten. Zo mag
een afvalbak de doorgang
niet belemmeren en moet er
altijd voldoende plek blijven
voor de hulpdiensten.

Wat doet de gemeente?
Kijkt samen met u of een
adoptiebak geschikt is op de
voorgestelde locatie.
Via Duurzaamheidscentrum Weizigt verstrekt de
gemeente handige hulpmiddelen als vuilniszakken
en een afvalknijper. Deze
materialen kunt u daar
kosteloos ophalen.
We leggen de adoptie vast in
een overeenkomst.
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