
Waar zet ik deze container neer?
Zet de container neer bij de grijze en/of groene container.
Papierafval stinkt niet dus u kunt de container ook binnen  
een plaatsje geven.

Kan ik deze container wisselen voor een kleiner formaat?
De papiercontainer is er alleen in 240 liter. De grootte van de 
container is afgestemd op de hoeveelheid papier die vrijkomt  
bij een inzameling van eenmaal in de vier weken.

Mag ik extra doosjes of kratjes naast de container 
aanbieden? 
Helaas, u kunt geen extra doosjes of kratjes meer aanbieden.  
Deze container biedt u voldoende ruimte om uw oud papier  
van 4 weken in op te slaan. Hebt u, incidenteel, meer oud papier 
dan kunt u dit zelf wegbrengen naar het milieustation. 

Moet ik deze container accepteren?
Wij kunnen u niet verplichten om deze container te gaan 
gebruiken. We begrijpen dat het even wennen is voor u. Toch 
vragen we u deze container een tijdje uit te proberen. Mocht u na 
1 januari 2016 besluiten dat u geen papiercontainer meer wilt, dan 
kunt u ons daarover bellen. Echter, kunt u dan geen oud papier 
meer in kratjes of doosjes aan straat zetten. Geeft u de container 
na 1 januari 2016 terug, dan zult u uw oud papier zelf weg moeten 
brengen naar het milieustation. 

Mag het papier los in de container?
Graag zelfs. Door het papier er los in te gooien, kan er veel 
meer papier in. 

Dozen passen niet in de container, wat nu?
Hebt u dozen of grote papieren verpakkingen? Snijd deze klein 
voordat u ze in de container gooit. Zet deze niet naast de container, 
want wij nemen ze dan niet mee. 

Wist u dat?
•  Er jaarlijks nog 5.500.000 kilo papier in de grijze 

restafvalcontainer zit in onze gemeente?  
Dit zijn ongeveer 820 vuilniswagens. Zonde toch?

•  Oud papier in Nederland veruit de belangrijkste grondstof is  
voor gerecycled papier? =Nog vragen? 
Kijk op www.afvalstoffendienst.nl, volg ons op facebook.com 
of download de afvalstoffendienst app voor meer informatie. 
Natuurlijk kunt u ons ook bellen op 073-615 65 00, iedere 
werkdag van 7.30 tot 17.00 uur.



Binnenkort ontvangt u van de Afvalstoffendienst een 
papiercontainer. Oude kranten, folders, kartonnen 
verpakkingen en dozen; het mag vanaf nu in de speciale 
nieuwe container met blauw deksel. Zo scheidt u dit 
eenvoudig van de rest van uw afval. Door papier en karton 
goed te scheiden, kan het als grondstof worden hergebruikt 
voor bijvoorbeeld toilet- of krantenpapier.  

Door goed te scheiden, houdt u minder restafval over. 
De ervaring leert dat papier beter gescheiden wordt met 
behulp van een container. Dit is niet alleen goed voor  
het milieu, maar uiteindelijk ook voor uw portemonnee.  
Met het uitzetten van deze papiercontainer volgen  
we het voorbeeld van vele gemeenten in Nederland.

Wat voor soort container krijg ik?
U krijgt een grijze container op twee wieltjes, net zoals voor 
uw restafval. Het enige verschil is dat deze nieuwe container 
een blauw deksel heeft. 

Wanneer leegt de Afvalstoffendienst deze papiercontainer?
De Afvalstoffendienst komt iedere vier weken bij u langs,  
zoals u gewend bent. Ook de inzameldata veranderen niet. 

Deze vindt u in de Afvalstoffendienst app, te vinden in alle stores. 
Natuurlijk kunt u ook zelf een afvalkalender downloaden  
via www.afvalstoffendienst.nl. 

Wat mag er in deze container?
In deze container met blauw deksel mag oud papier en karton:
• cadeaupapier, 
• computeruitdraaien, 
• lege eierdozen, 
• enveloppen, 
• kranten, 
• kartonnen verpakkingen, 
• papieren verpakkingen,
• papiersnippers, 
• reclamedrukwerk (zonder folie), 
• schrijfpapier, 
• telefoongidsen en tijdschriften.

Niet: behang, carbonpapier, foto’s, frisdrankverpakkingen, 
geplastificeerd papier, keukenrol, koffiefilters, sanitairpapier, 
verontreinigd papier, toiletpapier en zuivelverpakkingen 
(bijv. melkpakken).
 

Papier? In de papiercontainer…. 
Wat gaat er voor u veranderen?


