
 

 

 

 

 

 

Beste bewoners, ondernemers en buren (BOB) van de Zeedijk 

 
Uit het onderzoek, in het kader van het project Zeedijk Toekomst, is gebleken dat bewoners,  
ondernemers en buren (BOB) vee l hetzelfde zien. Het oplossen van problemen is voor 
iedereen gunstig. 

Uit het onderzoek blijkt dat het huisvuil één van de grootste klachten is op en rond de 

Zeedijk.  

De grote hoeveelheid huis- en bedrijfsafval dat alle dagen en tijden op straat te zien is, doet 
voor bijna iedereen afbreuk aan het straatbeeld en geeft een smerig imago aan de Zeedijk. 
Met name in de zomer is de stankoverlast voor sommigen niet te harden en trekken de 
vuilniszakken ongedierte aan. 

Wij doen daarom een dringende oproep, ook namens uw buren, om de afvaltijden voortaan 
de respecteren.  

Kunnen wij op u rekenen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Diana van Laar 
 
 
Namens de 
ondernemersvereniging 
voorzitter@ovzeedijk.nl 

Janny Alberts 
 
 
 
Directeur NV Zeedijk 
Janny.Alberts@nvzeedijk.nl 
 

Ton Jacobs 
 
 
Namens de projectgroep 
Zeedijk Toekomst 
Ton@Zeedijk020.n 
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Ophaaltijden afval Zeedijk 

 Bedrijfsafval  
ochtend 

Bedrijfsafval  
middag 

Regulier afval 

maandag   17.00 u 

dinsdag 6.00  – 9.00 u  18.00 – 21.00 u   

woensdag 6.00  – 9.00 u 18.00 – 21.00 u  

donderdag   17.00 u 

vrijdag 6.00  – 9.00 u 18.00 – 21.00 u  

zaterdag 6.00  – 9.00 u 18.00 – 21.00 u  

zondag 6.00  – 9.00 u 18.00 – 21.00 u  

 
 
 
Buiten de hierboven genoemde tijden mag bedrijfsafval alleen vanuit het 
bedrijfsterrein aan inzamelaars worden aangeboden. Het mag dan dus niet op 
straat worden gezet. 
 

 
 
 
 
Enkele afvaltips 
 

 Zet het afval op straat in goed gesloten vuilniszakken.  
 

 Hou je aan de afvaltijden  
 

 Zorg ervoor dat een vuilniszak niet zwaarder weegt dan 8 kilogram.  
 

 Stop geen scherpe voorwerpen, zoals gebroken glas of scherpe uitsteeksels in de 
vuilniszak.  

 
 Zet geen afval los of in een ander verpakkingsmateriaal, zoals dozen op straat. 

Dit trekt ongedierte aan en veroorzaakt zwerfvuil.  
 

 Wat niet in een vuilniszak past is grof afval. Grof afval mag niet bij het huisvuil 
staan. Kijk bij grof afval wat er mee moet gebeuren.  
 

 Plaats het afval zo dat mensen nog gebruik kunnen maken van de stoep 
 


