
Afval
Nieuwe AfvAlvoorzieNiNg viA de 
CoNtAiNer: AANmeldeN voor iNdividuele 
keuze bij gebruik Het bestuur heeft een 
voorkeur uitgesproken voor het beëindigen van het 
containergebruik. Omdat er toch nog tuinders zijn 
die wèl gebruik van de container willen maken, zal 
er een verlenging van het contract komen, op iets 
andere voorwaarden. Let op !!
Voor afval van het clubhuis en algemeen werk blijft 
de ICOVA-container beschikbaar. 
De jaarlijkse kosten daarvan worden collectief 
gedragen en voor 2012 vastgesteld op euro 2,50 per 
lid. 
Vanaf 1 januari 2012 wordt ervan uitgegaan dat 
men geen gebruik van de container maakt, tenzij 
deze individuele keuze tijdig door de tuinder 
kenbaar is gemaakt!

De kosten van de container worden daardoor 
grotendeels gedeeld door geregistreerde gebruikers 
van de container – volgens het principe “de 
vervuiler betaalt”.
De kosten hangen af van de hoeveelheid afval c.q. 
van het aantal keren dat de container geleegd zal 
moeten worden. Deze bedragen naar verwachting 
ca. euro 21,00 per lediging.
De container wordt voorzien van een slot, en alleen 
gebruikers krijgen een sleutel tegen kostprijs. Zodra 
de container vol is, wordt Icova gebeld voor de 
lediging ervan. Aan het eind van 2012 wordt deze 
werkwijze geëvalueerd. 
 
Kortom, u kunt zich aanmelden voor gebruik 
van de container, en wel zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk eind december. Dit kan per e-mail aan de 
penningmeester van zonnehoek 
[penningmeester@zonnehoekamsterdam.nl] of 
middels een getekend briefje in de bekende groene 
brievenbus van Zonnehoek naast het entréehek.
Het voorschotbedrag voor dit nieuwe container- 
gebruik op de tuinnota 2012 die u in januari kunt 
verwachten, is € 33,00 inclusief de eenmalige 
kosten van een sleutel.
Deze sleuteldistributie zal via Jan Steenhagen 
verlopen.

Voor wie géén gebruik meer wil maken van de 
ICOVA container, zijn er de volgende mogelijkheden 
om huisvuil, tuinvuil en groot afval op een nette 
manier te deponeren. 
•  Voor het gewone huisvuil: restafvalcontainers, 

en aparte voor glas en papier, zijn er de 
ondergrondse containers met lage inworp op de 
hoek Spaarndammerdijk /Oostzaanstraat (dus 
gewoon de snelle weg oversteken) en meer van 
diezelfde depots verderop in de Oostzaanstraat. 
Bovengrondse huisvuilcontainers (met hogere 
inworp) zijn er op de Spaarndammerdijk bij 
huisnummers 166 t/m 170, en nog meer containers 
(bij huisnummer 266) onderweg naar de 
Spaarndammerstraat.

•  Grof vuil kan elke woensdag bij depots 
Oostzaanstraat en Spaarndammerdijk gezet 
worden. 

•  Groot afval kan elke 1e woensdag van de maand (of 
de dinsdagavond ervóór) op de betonplaat naast de 
ingang van Zonnehoek geplaatst worden. 

•  Chemisch afval kan elke zaterdag van 14.00 – 16.00 
uur op de hoek Oostzaanstraat en Hembrugstraat 
ingeleverd worden. 

•  De afvalwijzer van stadsdeel West vertelt 
nauwkeurig waar alle overige afval ingezameld 
wordt. De meest actuele informatie vindt u op 
www.west.amsterdam.nl  

Afval kunt u gratis kwijt tot max. 2000 kilo per 
dag , op vertoon van uw legitimatiebewijs, bij het 
Afvalpunt Seineweg, 1043 BE Amsterdam, 
tel. 020 – 889 8727
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