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Dumpen = duur!
Als het aanbieden van afval niet volgens de regels gebeurt, dan wordt
dit een dumping genoemd. Bijvoorbeeld vuilniszakken die naast een
afvalcontainer staan of grof vuil dat
op een verkeerde dag en zonder
afspraak wordt aangeboden. Meldingen over dumpingen worden
door de gemeente in behandeling
genomen. De gemeente maakt
kosten voor het verwijderen van

het afval dat verkeerd wordt aange-boden. Overtreders die worden
gepakt, krijgen vanaf 1 juli een boete van €182,- (tot 1 juli ’18 € 127,-).
Handhaving en zelf opletten
Voor de controle op afvaldumpingen zet gemeente Zaanstad steeds
vaker handhavers in. Handhavers
mogen direct een boete uitschrijven bij een dumping. Handhavers
werken op wisselende tijdstippen:

ook ’s avonds, ’s nachts en in de
weekenden. Het is niet mogelijk dat
zij altijd overal toezicht houden.
Wel kunt u zelf opletten in de buurt.
Ziet u een handhaver? Dan kunt
u hem of haar persoonlijk aanspreken over zaken die u opvallen.
Verder kunt u altijd een melding
doen. Of u nu vandalisme ziet of
iets wat stuk is of moet worden
opgeruimd, neemt u contact
op met gemeente Zaanstad via
de website www.zaanstad.nl of
bel 14075.
Hoe meer informatie gemeente
Zaanstad heeft over bepaalde
overlast, hoe beter zij dit kunnen
aanpakken.
Zo blijft een schone buurt een
zaak van ons allemaal!

Huismeester ZVH:
Jos Konijn, tel.: (075) 68 11 767.

Bewonerscommissie Kleurenflats:
Voorzitter: Bram Laterveer,
tel: 06 830 98 690

Vernieuwde flat - houd m schoon!
Nu de Indigo bijna klaar is, staat er een (veel) mooiere flat in de wijk. Laten we de flat zo mooi
houden, met de juiste verzorging. Zowel in als rond de flat is er nog iets te winnen. In deze Nieuwsbrief leest u meer over afval scheiden, grofvuil aanbieden en het schoonhouden van de galerijen.
Schoonhouden galerijvloer
De galerijvloer is écht een aanwinst voor de flat: geluiddempend, val-brekend, isolerend, bestand tegen vocht, vorst
en zonne-stralen. De galerijvloer is onderhoudsarm. Maar
hij kan niet tegen bijtende schoonmaakmiddelen. Is de
galerijvloer voor uw deur vies? Vegen is vaak al voldoende.
Gebruik alleen zachte voorwerpen om de vloer of de
goot te reinigen, dan blijft hij waterdicht. Met deze
regels kunnen we nog lang genieten van een fijne
galerijvloer.

Soort vuil

Op de fiets grofvuil wegbrengen
kan natuurlijk ook.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH, en is samengesteld in samenwerking met de Bewonerscommissies Kleurenbuurt. Hoewel we bij de informatie alle zorgvuldigheid betrachten, kunnen aan deze nieuwsbrief geen rechten worden ontleend.
Bewonersbegeleiders ZVH:
Martha Kross, tel. (075) 68 11 707 en
Marianne Lukkien, tel. (075) 68 11 736 of
e-mail: info@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 17.00 – 18.00 uur
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Schoonmaaktabel galerijvloer 		

Colofon en wie-is-wie
Reparatiemeldingen, vragen over de
huurbetaling of verhuur:
Woningcorporatie ZVH:
Maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Tel. (075) 68 11 711 of e-mail info@zvh.nl.

Afvalspecial

E-mail: bc.kleurenflats@gmail.com
Inloopspreekuur in de rustruimte in
Kleurrijk:
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 17.00 – 18.00 uur
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost M.L.
Kingweg. Elke maandagochtend van 9:00
tot 10:00 uur en donderdagmiddag van
15:00 tot 16:00 uur

Schoonmaakmiddel

Droog zand.
Stofzuigen, vegen.
		

Stofzuigen als de vloer
geheel droog is.

Inloop vuil en dergelijke.

Huishoudelijke middelen,
geen bijtende middelen.
		

Met sop schoonmaken,
licht borstelen. Naspoelen
met koud water

Vetvlekken.
Ontvetter, Wasbenzine.
		

Middel aanbrengen, licht
borstelen en naspoelen.

Kauwgom.

Kauwgom verwijderaar.

James Vlekkenspray

Zwerfvuil.

Grijper. Let op bij scherpe
punten.

Aanvegen en verwijderen
van het vuil.

Alg- en mosvorming

Alg verwijderaar, schoonmaak
azijn. Sterk verdund bleekwater:
25% bleek water van 10⁰ met
75% water

Volgens instructies
aan brengen.

Gladheid door bevriezing
en/of ijzel

Zoutstrooien.

Licht zout strooien ter
gladheid bescherming

Sneeuw

Sneeuwruimen en zoutstrooien.

Sneeuwruimen, gebruik
passend gereedschap
daarna licht zout strooien.

		
*Het correcte antwoord is: gele olie & vet container bij de supermarkt, restafval, kledingbak, restafval en afvalbrengstation).
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Grofvuil wegbrengen - gratis aanhanger lenen

Recycling; jong geleerd niet verkeerd!

Wat hoort waar?
De krant en deze Nieuwsbrief horen straks bij het oud papier. Maar
weet u waar frituurvet, chips zakken, oude sokken, kattengrind en
kapotte broodtrommels naar toe
moeten*?

Op de website van afvalinzamelaar HVC vindt u een handig overzicht. Bijvoorbeeld voor aan de
binnenkant van uw nieuwe keukenkastje! https://www.hvcgroep.
nl/afval/afval-scheiden

Volle zak? IN de bak!

Afval scheiden: de moeite
waard
Veel huishoudelijk afval kan opnieuw worden gebruikt. Van
plastic, blik, drinkpakken, gft en
etensresten, papier en karton,
glas en textiel worden nieuwe
producten gemaakt.
In Zaanstad gooien we nu nog 260
kilo per jaar per persoon als restafval weg. Hiervan is zeker 60%
(zeg: 160 kilo) nog herbruikbaar.
Doen we niets, dan verdwijnt het
in de verbrandingsoven en kan
het niet hergebruikt worden. Ondertussen worden nieuwe grondstoffen, nieuwe producten en het
verbranden van restafval steeds
duurder. Goed afvalscheiden is
dus win-win-win voor iedereen.
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Ruimte genoeg voor papier en
afval
De containers voor de Indigoflat
zijn bedoeld voor huishoudelijk
afval en voor papier. De containers zijn afvalcontainers voor bewoners van de Indigo- en Vermiljoenflat. HVC leegt de containers
3 maal per week; u kunt dus altijd
uw afval kwijt.
Vorige week plaatste ZVH samen met HVC hekken rondom
de containers. Deze moeten
voorkomen dat niet-bewoners
de plek gebruiken als dumpplek. Helpt u mee? Doe het afval IN de containers. Dan houden we een schone buurt, waar
kinderen uit de flat veilig – zonder ongedierte - kunnen spelen.
Afvalzakken die naast of tussen
de containers worden geplaatst,
worden gezien als dumping. Dit
kan u zomaar een boete opleveren van € 182! Zie achterzijde van
deze Nieuwsbrief.

De renovatie van de Indigo- en
de Vermiljoenflat is voor veel
bewoners een goed moment om
de woning flink op te ruimen. Grof
afval, zoals meubels en laminaat
en grote elektrische apparaten
zijn vaak nog te gebruiken door
andere mensen. Uw bruikbare
spullen zijn vaak van harte welkom in een kringloopwinkel. De
meeste halen het bij u thuis op als
u dat liever heeft.
Zijn uw oude spullen écht niet
meer te gebruiken, dan kunt u ze
brengen naar één van de afvalbrengstation:
• Afvalbrengstation Zaandam
Symon Spiersweg 7
1506 RZ Zaandam
• Milieustraat Wormerland
Westknollendam 121A
1525 PT Wormerveer

Beide afvalbrengstation zijn open
op maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur.
Voor groot afval kunt u gratis een

aanhangwagen lenen bij de afvalbrengstation. Houdt u er rekening
mee dat u wel € 50,- borg voor de
aanhanger moet betalen.

Grofvuil laten halen? Eerst afspraak maken!
Als u uw oude spullen niet zelf kunt wegbrengen, dan maakt u een afspraak met HVC om uw spullen op te laten
halen. Dit kan via het HVC-telefoonnummer 0800 – 0700 (gratis) of via de website www.HVC.nl.
U spreekt een datum en tijdstip af, waarop u het grofvuil aanbiedt. Pas op de afgesproken dag zet u het grofvuil
buiten, aan één van de kopkanten van de flat. Let op: eerder aanbieden wordt gezien als een dumping. Op de
achterkant leest u hier meer over.
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