ons kenmerk
onderwerp
contactpersoon
doorkiesnummer

20/0170
De Nieuwe Schillenboer
Klantenservice
0182-547 500

Aan de bewoner(s) van dit pand

Moordrecht, september 2020
Beste bewoner(s),
Cyclus introduceert samen met de gemeente Gouda speciaal voor bewoners van appartementen:
de Nieuwe Schillenboer. We vertellen u hier graag meer over.
In gemeente Gouda scheiden inwoners hun afval. Veel van het gescheiden afval kunnen we opnieuw
gebruiken waardoor we minder hoeven te verbranden. Afval is dan geen afval meer maar een waardevolle
grondstof.
Groente-, fruit- en etensresten (GFE) is een waardevolle grondstof voor allerlei nuttige producten zoals
compost, groen gas, biomassa en vloeibare CO2. Door uw GFE-afval te scheiden, helpt u mee om de
hoeveelheid restafval kleiner te maken. Dat is goed voor het milieu, maar helpt ook om uw kosten te
verminderen. U heeft immers veel minder restafval.
De Nieuwe Schillenboer
Bij hoogbouwlocaties (appartementen en flats) zien we dat er nog veel GFE-afval bij het restafval belandt.
Wij begrijpen dat afval scheiden voor iedere woonsituatie mogelijk moet zijn en willen het voor u een stukje
makkelijker maken. Daarom introduceert Cyclus samen met de gemeente Gouda speciaal voor bewoners
van appartementen: de Nieuwe Schillenboer.
Hoe werkt het?
Net als vroeger komt de Nieuwe Schillenboer bij u langs in de flat. U kunt kiezen uit een eigen GFE-bakje
voor in de keuken. Hier bent u reeds over geïnformeerd middels een flyer. Het GFE-bakje kunt u gebruiken
in bijvoorbeeld de keuken. Ook ontvangt u een rol biologisch afbreekbare zakjes voor in het bakje. Zo blijft
het schoon! Bij het koken, afruimen, of het schillen van bijvoorbeeld een appel, doet u de schillen en restjes
in uw GFE-bakje.
De inzameling
Vanaf 14 september 2020 komt de Schillenboer drie keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) bij u
langs om het GFE-bakje te legen. Zorg dat uw bakje op de inzameldag voor 16:00 uur voor uw voordeur
staat, de Schillenboer leegt uw bakje en plaatst deze terug.
U kunt er ook voor kiezen om zelf het bakje naar
de Schillenboer te brengen. De Schillenboer is aanwezig
op maandag, woensdag en vrijdag van
16:00 uur tot 20:00 uur op de volgende verzamelpunten:
• 16:00 – 16:45 uur: locatie Louise
• 16:45 – 17:30 uur: locatie Marianne
• 17:30 – 18:30 uur: locatie Soﬁe
• 18:30 – 20:00 uur: locatie Marie - Amalia
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Hebben wij u gemist?
Hebben wij u gemist tijdens het uitdelen van de GFE-bakjes? Neem dan contact op met de Klantenservice
van Cyclus. Geen interesse in een GFE-bakje? Geen probleem! U kunt uiteraard gebruik blijven maken van de
GFT-verzamelcontainers in de buurt.
De Nieuwe Schillenboer betreft een pilot met een proefperiode van 6 maanden.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de Klantenservice van Cyclus via info@cyclusnv.nl
of telefonisch: 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Of neem een kijkje op
www.cyclusnv.nl/schillenboer.
Met vriendelijke groet, ook namens gemeente Gouda,
Cyclus

