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Er zijn afvalcontainers geplaatst. In deze nieuwsbrief leest u op welke wijze u hier gebruik van kunt 
maken en informeren wij u over de stand van zaken rondom de herhuisvesting. 
 
Plaatsen afvalcontainers 
Op dinsdag 7 februari plaatsen wij de hekken ten behoeve van de afvalcontainers. 
Woensdag 8 februari plaatst HVC een afvalcontainer in de Waalstraat en een afvalcontainer in de 
Dolfijnstraat. Vanaf donderdag 9 februari kunt u gebruik maken van de afvalcontainer. 
 
Spelregels gebruik afvalcontainers 
Om het gebruik van de containers in goede banen te leiden, zijn er een aantal spelregels. 
De hekken rond de containers worden afgesloten door een ketting met hangslot. Dit om te voorkomen 
dat omwonenden ook gebruik maken dan de containers. 
Op werkdagen zijn de containers open van 9.00 – 17.00 uur.  
Wilt u de container in het weekend gebruiken? Dan kunt u een sleutel van het hek krijgen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de sociaal wijkbeheerder, Willem Meijer. Hij is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag op telefoonnummer (06) 57 55 12 26. Voor ontvangst van de sleutel dient u 
wel een sleutelverklaring te ondertekenen. Bij afwezigheid van Willem Meijer kunt u contact opnemen 
met Riet van Gastel. Zodra een container (bijna) vol is, zorgt HVC voor het plaatsen van een nieuwe, 
lege bak. Voor het plaatsen van de containers moet helaas een aantal parkeerplaatsen worden 
opgeofferd. 
De containers van achter uit vullen richting deuren en het afval mag niet boven de rand uitkomen. 
Geen spullen naast de container of naast het hek plaatsen. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wat mag er wel/niet in de container? 
Koelkasten, vriezers, televisies en chemisch afval mogen niet in de afvalcontainer. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken met HVC via de klantenservice 0800 0700 (gratis) of 
klantenservice@hvcgroep.nl. Ook kunt u het zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation van HVC, 
Amsterdamseweg 10, 1981 LE Velsen-Zuid. U dient dan wel te beschikken over een afvalpas van 
HVC. 
 
Voor het ophalen van oud ijzer en metalen kunt u contact opnemen met schroothandel Reuvers. 
U belt minimaal één dag van te voren met (06) 81 22 40 99. Oud ijzer en metalen mogen ook niet  
in de afvalcontainer. 
 
Kasten, tafels en ander meubilair mogen wel in de container, maar graag zoveel mogelijk uit elkaar 
halen en klein maken. 
 
Stand van zaken herhuisvesting 
Op dit moment hebben twintig huurders een nieuwe woning geaccepteerd en een aantal van hen zijn 
inmiddels al verhuisd. De vrijkomende woningen worden op tijdelijke basis verhuurd door Alvast 
leegstandsbeheer. 
 
Alvast leegstandsbeheer 
De eerste tijdelijke huurders hebben inmiddels hun intrek genomen in de lege woningen. 
Heeft u zelf een kandidaat? Zij kunnen contact opnemen met Alvast op telefoonnummer  
(020) 85 18 994 of via noord-west@alvast.nl.   
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 
woonconsulent Riet van Gastel. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tot 15.00 uur op 
telefoonnummer (0255) 56 65 44. 
 
 
 


