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Beste heer/mevrouw,
Binnenkort start uw deelname aan de proef waarbij u de kliko voor restafval gebruikt voor het
verzamelen van uw plastic verpakkingen. De kliko dient tijdens de proefperiode dan als een plastic
container aan huis. Wij zijn blij met uw deelname, want uw ervaringen in deze proef zijn belangrijk. De
resultaten bepalen voor een deel het toekomstige afvalbeleid in de stad. De proef start op maandag 6
november 2017 en eindigt op maandag 29 januari 2018.
Deze brief bevat informatie over de wisseldag op 6 november, over het gebruik en de vaste ledigingdag
van de plastic container, een handig overzicht van wat wel en niet in de container mag en informatie over
het weggooien van restafval bij de ondergrondse container met toegangspas.
Restafvalcontainer wordt plastic container op wisseldag maandag 6 november:
Met ingang van maandag 6 november is uw kliko voor restafval gedurende de proefperiode uitsluitend te
gebruiken voor het verzamelen van uw plastic verpakkingen en drankenkartons:


Zet uw kliko voor restafval zoals gebruikelijk op de aanbiedplaats voor het ophalen van uw
restafval.



Irado komt langs om uw kliko voor restafval te legen.



In opdracht van Irado reinigt en bestickerd Van Beek Container Groep uw kliko.

Vanaf dit moment is uw kliko uitsluitend te gebruiken voor het verzamelen van plastic verpakkingen en
drankenkartons.
Maandag is vaste ledigingdag
De eerste ledigingdag van uw plastic container is: maandag 27 november 2017. Daarna wordt de
plastic container elke drie weken altijd op maandag geleegd. De andere ledigingdagen tijdens de
proefperiode zijn maandag: 18 december 2017, 8 januari 2018, 29 januari 2018.
In de afvalkalender op onze website irado.nl en de Irado app vindt u de exacte data waarop de container
elke drie weken wordt geleegd ook terug.
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Aanbieden plastic container:
Op de ophaaldagen kunt u de kliko op de gebruikelijke wijze aanbieden:


De plastic container mag uitsluitend op eigen terrein worden gestald en alleen op de dag van
inzameling aan de rijweg en/of op de inzamelplaats staan.



Zet u de plastic container op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur aan de rijweg en/of op de
inzamelplaats met het handvat naar de weg.



Haal uw plastic container uiterlijk voor 20.00 uur weer op en stal deze op eigen terrein.



Indien in uw straat inzamelplaatsen aanwezig zijn, dan zijn herkenbaar gemaakt door: een
stoeptegel met de afbeelding van een container of met een speciaal bord bij de parkeerplaatsen.



Grotere stukken plastic mag u niet in de container doen. Plaats dit afval ook niet naast de
container, maar breng het naar de milieustraat of laat het als grofvuil door ons ophalen.

Waar laat ik mijn restafval?
Restafval is alles wat na goed scheiden overblijft. Als u goed
scheidt, dan blijft er nog weinig restafval over. Tijdens de
proefperiode kunt u uw restafval wegbrengen naar de
restafvalcontainers in uw wijk. De containers zijn uitsluitend
te openen met een toegangspas. Bij deze brief ontvangt u de
toegangspas met uitgebreide handleiding.
De locaties van de containers waar u in de buurt terecht kunt
met uw restafval zijn:


ter hoogte van Faassenplein 58



kruising Faassenplein en Laseurpad



ter hoogte van Faassenplein 122



Van Gasterenstraat, ingang Heijermansplein



Ter hoogte van Heijermansplein 36



Ter hoogte van Heijermansplein 222



en aan het Bospad.

Kijk op onze website irado.nl voor een grotere weergave van de kaart met locaties.
Na de proefperiode
De proef eindigt op maandag 29 januari 2018. Voordat de proef eindigt ontvangt u van ons nog
informatie over deze (terug)wisseldag. Na 29 januari kunt de container weer gebruiken voor het
verzamelen van restafval. Op maandag 12 februari 2018 komen we als vanouds bij u het restafval weer
aan huis ophalen. Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons. Daarom willen we graag samen u en uw
buurtbewoners kort na de proef de proef evalueren. Mede op basis van uw ervaringen en die van andere
wijken wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in
laagbouw woningen worden ingezameld.
Meer informatie
In de bijlage vindt u een handig overzicht van wat wel en niet in de plastic container mag. Op onze
website irado.nl vindt u nog meer informatie over het scheiden van plastic verpakkingen en
drankenkartons en andere afvalsoorten. Heeft u nu vragen, neemt u dan contact met Elke Phielix,
projectleider via telefoonnummer 010-262 1000 of belt u met Nicole Cup, procesmanager Afval en
Reiniging van de gemeente Schiedam via 14010.
Met vriendelijke groeten,
NV Irado
Afdeling Klantenservice
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