
 

 

 

 
 

  
 
 
Aan de bewoners van 
Adres  
Postcode DRONTEN 
 

Let op! Deze brief bevat belangrijke 
Informatie over uw afvalcontainers 
 
 
 
Datum: 26 augustus 2022  
Onderwerp: U krijgt nieuwe minicontainers  

 

  
 

  
 

 

 

 
 
 

Beste bewoner, 
 
De gemeente Dronten vervangt de minicontainers voor Groente, Fruit, en Tuinafval (GFT), papier en 
Plastic Blik en Drinkpakken (PBD). Dit betekent dat wij uw huidige containers innemen en dat u er 
nieuwe minicontainers voor terug krijgt. In deze brief vertellen we u wat u hiervoor moet doen en hoe u 
de maat van uw nieuwe minicontainer(s) eventueel kunt aanpassen. 
 

De containers krijgen een chip 
Alle nieuwe minicontainers voor huishoudelijk afval in de gemeente Dronten krijgen een chip. De chip 
bevat een uniek nummer dat wordt geregistreerd bij uw adres. Dit doen wij om u beter van dienst te 
kunnen zijn, illegale containers tegen te gaan en de voorraad beter te kunnen beheren. Ook kunnen 
we zo gericht informatie geven over het scheiden van afval. Op de website www.dronten.nl/direct-
regelen/afval/omwisselen-minicontainers vindt u informatie over het Privacyreglement Chips en 
Afvalpas. Hierin staat welke data wij registreren en met welke reden. 
 

Wat gaan we precies doen? 

• We ruilen in de gemeente Dronten alle oude minicontainers om voor nieuwe minicontainers. 
Deze hebben een inhoud van 240 liter. Per afvalsoort ontvangt u maximaal één container; 

• U kunt éénmalig kosteloos aangeven als u een ander formaat minicontainer wil. Als u dit vóór 
23 september 2022 doorgeeft, is dit gratis. Daarna kunt u pas weer na 1 januari 2023 een 
andere maat container aanvragen en kost het omruilen van een minicontainer € 40,- per 
container per keer; 

• Uw keuze voor een kleinere of grotere container heeft geen invloed op de jaarlijkse 
afvalstoffenheffing. 

 

Reageert u niet op deze brief? Dan krijgt u de volgende minicontainers: 

• Een papiercontainer van 240 liter  

• Een GFT container van 240 liter  

• Een PBD container van 240 liter  
 

Kleinere containers? 
Wilt u voor één of meer afvalsoorten liever een kleinere minicontainer van 180 liter ontvangen? Geeft 
u dit dan aan ons door vóór 23 september 2022  via www.containerkeuzedronten.nl  

Houd daarbij uw persoonlijke inlogcode bij de hand: ****** (zie de code in uw eigen brief) 
 

Lees verder aan de achterzijde; 

http://www.dronten.nl/direct-regelen/afval/omwisselen-minicontainers
http://www.dronten.nl/direct-regelen/afval/omwisselen-minicontainers
http://www.containerkeuzedronten.nl/
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Heeft u geen internet? Of heeft u problemen bij het doorgeven van uw keuze?  

Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen naar het telefoonnummer 085 - 020 3740 
(lokaal tarief) om uw keuze door te geven.  

 
Wilt u de minicontainers bekijken voordat u een keuze maakt? 
Op diverse locaties in alle dorpskernen staan tussen 8 en 23 september voorbeeldcontainers. 
Op www.containerkeuzedronten.nl vindt u tijden en locaties. 
 

Wanneer worden de minicontainers omgeruild en leeggemaakt? 
Het ruilen van minicontainers doen we van oktober tot en met december 2022. Voordat de containers 
in uw wijk worden omgeruild, ontvangt u een brief. Daarin staat hoe het omruilen werkt en wanneer we 
bij uw adres langskomen. Voor het omruilen hoeft u niet thuis te blijven. De voor u gebruikelijke afval 
inzameldagen veranderen niet. 
  

Vragen? 
Heeft u vragen? Op www.containerkeuzedronten.nl leest u meer over het omwisselen van de 
minicontainers in de gemeente Dronten. Hier vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen. Staat 
uw vraag er niet bij? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur contact met 
ons opnemen via het telefoonnummer 085 - 020 3740. Voor meer informatie over het scheiden van 
huishoudelijk afval, verwijzen we u graag naar www.wijgaanvoor100.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Dronten 
 
 
Ing. E. Smit 
Teammanager Afval, Reiniging, Civiel en Accommodatiebeheer 

 

 

 

 

 
 
Scan this QR-code for the English version of this letter.  

   Or visit our website  
www.dronten.nl/direct-regelen/afval/omwisselen-minicontainers 

http://www.containerkeuzedronten.nl/
http://www.containerkeuzedronten.nl/
http://www.wijgaanvoor100.nl/
http://www.dronten.nl/direct-regelen/afval/omwisselen-minicontainers

