Grofvuil aanbieden

Recyclepas

N.V. Reinis is verantwoordelijk voor het ophalen van
grofvuil, metaal, takken en wit- en bruingoed. Wanneer
u grofvuil wilt laten ophalen, doet u op www.reinis.nl
een grofvuilmelding. U betaalt per kubieke meter of
een gedeelte daarvan. De kosten voor het ophalen van
grofvuil staan vermeld op de website van Reinis.
U kunt uw grofvuil gratis inleveren bij de Stadswerf aan
de Mosterweg 1 in Spijkenisse.

De Recyclepas die u vorig jaar heeft ontvangen,
is geldig tot februari 2019. Alle huishoudens in
Nissewaard die milieuheffing betalen, krijgen een
Recyclepas. Deze geeft toegang tot de Stadswerf
Nissewaard aan de Mosterweg 1.
De afgelopen jaren voerde Renewi (voorheen
Van Gansewinkel) dit uit. Reinis verzorgt in opdracht
van de gemeente Nissewaard de afvalinzameling.
Bent u uw Recyclepas kwijt, dan kunt u bij Reinis een
nieuwe aanvragen. Dat kan zowel via info@reinis.nl als
telefonisch via (0181) 612 864.
Er wordt een nieuwe pas aangemaakt en de oude
wordt geblokkeerd. Op de Stadswerf worden geen
nieuwe pasjes verstrekt.
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Reinis neemt afvalinzameling over
De afvalinzameling in de kernen Simonshaven, Zuidland,
Abbenbroek, Heenvliet en Geervliet wordt met ingang
van 1 januari 2018 verzorgd door NV Reinis. De afgelopen
jaren voerde Renewi (voorheen Van Gansewinkel) dat uit.
Reinis verzorgt in opdracht van de gemeente Nissewaard
de afvalinzameling.
Wat verandert er voor u?
Alleen de inzameling van PMD (plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen – blikjes en drankenkartons)
verandert. Dat wordt nu in alle kernen om de twee
weken op vrijdag opgehaald. Reinis gaat de ene week in
Simonshaven en het buitengebied het PMD inzamelen

6 bonnen voor gratis PMD inzamelzakken
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Afvalkalender ook in app
U kunt de digitale afvalkalender vinden op www.reinis.nl.
Ook kunt u de Reinis-app downloaden. De app geeft een
overzicht van de afvalinzameling en recycling in Nissewaard.
De gratis app is beschikbaar in de App-store en Google Play
en bevat onder andere de afvalkalender, scheidingswijzer,
grofvuil- en textielmelding. Verder kan er worden gezocht
naar de locatie van de containereilandjes en kunnen er
berichten over de inzameling worden ontvangen.

en de week erna in Zuidland, Abbenbroek, Heenvliet en
Geervliet. De andere inzameldagen blijven hetzelfde.
PMD-zak krijgt ander kleurtje
Later dit jaar krijgt u een minicontainer met een
paars deksel voor PMD-inzameling. Om u alvast te
laten wennen zijn de nieuwe PMD-zakken die u bij
de supermarkt kunt halen transparant paars. In deze
nieuwsbrief vindt u ook weer de bekende bonnen
waarmee u de PMD-zakken kunt ophalen. Deze zakken
zijn voor huishoudelijk gebruik en niet voor bedrijven.
Die moeten voor hun afval een contract sluiten met een
afvalinzamelaar.

Afvalinzameling in 2018
Verbetering afvalscheiding: Omgekeerd Inzamelen
Sinds begin 2017 wordt Omgekeerd Inzamelen in Nissewaard ingevoerd. Als we het afval gaan scheiden
in Oud Papier en Karton (OPK), Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en Plastic verpakkingen, Metalen
verpakkingen en Drankkartonnen (PMD), blijft er maar een kleine hoeveelheid afval over. Het gescheiden
afval wordt weer gebruikt als nieuwe grondstof. Reinis komt bij de inwoners van laagbouwwoningen het
gescheiden afval ophalen. Bij hoogbouwwoningen leegt Reinis de ondergrondse containers. Iedereen krijgt
tijdig bericht als het Omgekeerd Inzamelen in de desbetreffende kern, wijk of buurt wordt ingevoerd.In het
derde kwartaal van 2018 zijn Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland aan de beurt.
Laagbouw
Alle oude minicontainers voor restafval en GFT worden kort voor de introductie van het Omgekeerd Inzamelen
ingenomen. U krijgt doorvoor in de plaats per huishouden een basisset van drie minicontainers terug.
Aanpassing van deze set is mogelijk. Over de mogelijkheden wordt u tijdig geïnformeerd.
Soort minicontainer

inhoud

ophaalfrequentie

PMD-container met paars deksel
Plastic en metalen verpakkingen
en drankkartonnen

240 liter

1 x per twee weken

GFT-container met groen deksel
Groente-, fruit- en tuinafval

140 liter

1 x per twee weken

OPK-container met blauw deksel
Oud papier en karton

240 liter

1 x per vier weken

Colofon
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Stadswerf in 2018 ook
op zondag open
De Stadswerf van Nissewaard gaat met ingang
van 7 januari 2018 ook op zondag open. Bewoners
kunnen er tussen 9.00 en 13.00 uur terecht
met hun huishoudelijk (grof) vuil. Reinis vervult
daarmee een wens van veel inwoners, die door
de gemeenteraad wordt omarmd. Door de
zondagopenstelling kunnen bewoners dus elke
dag op de Stadswerf aan de Mosterweg terecht.
Tijdens officiële feestdagen is de Stadswerf
uiteraard gesloten.

NV Reinis
Wattweg 10
3208 KH Spijkenisse
www.reinis.nl
info@nissewaard.nl
t. (0181) 612 864

Oud papier voor de club
blijft bestaan!
Bij het Omgekeerd Inzamelen kunnen verenigingen en
kerken gewoon ‘hun’ oud papier blijven inzamelen. De
gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de
verenigingen en kerken.

Alstublieft uw bonnen voor inzamelzakken
Deze bonnen kunt u inleveren bij: SCC De Haveling in Geervliet, AH in Heenvliet,
MCD in Zuidland, Spar in Abbenbroek en Simons Heijn in Simonshaven.

Het restafval dat overblijft brengt u naar
een ondergrondse container in de buurt.

Hoogbouw
De ondergrondse containers bij de hoogbouw zijn nu in gebruik voor restafval. Door middel van biezen op de
containers, krijgen deze een nieuwe bestemming. Vooralsnog komen er containers voor PMD, OPK, restafval en
mogelijk glas. Voor GFT worden maatwerkoplossingen geboden.
Geen bijplaatsingen
We doen er alles aan om de leefomgeving voor de inwoners schoon te houden. Om zwerfvuil zo veel mogelijk
te voorkomen, is losse spullen plaatsen naast de ondergrondse en minicontainers verboden en strafbaar. Help
mee aan de schone leefomgeving, voorkom zwerfvuil en laat bijplaatsingen achterwege.
Reinis-app
Weet u niet zeker in welke van de drie container het afval thuishoort, kijk dan even op de Reinis-app. Twijfelt
u nog? Kies dan voor restafval.
Buitengebied houdt grijze container
Bewoners van het buitengebied zouden in principe in aanmerking komen voor een standaardset van drie minicontainers (GFT, OPK en PMD) voor de laagbouw, waarbij het restafval naar een ondergrondse container moet
worden gebracht. Dat zou voor veel bewoners (te) ver lopen betekenen. Daarom ontvangen bewoners van het
buitengebied naast de bovenstaande containers ook een container van 240 liter voor restafval. Deze grijze
container wordt één keer per vier weken geleegd.
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Geldig van 1 november
t/m 31 december 2018

Geldig van 1 september
t/m 31 oktober 2018

Geldig van 1 juli
t/m 31 augustus 2018
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Geldig van 1 mei
t/m 30 juni 2018

Geldig van 1 maart
t/m 30 april 2018

Geldig van 1 januari
t/m 28 februari 2018

