
 

 

 
 
 
Datum: April 2020 
 
Aan:  Deelnemers vuilnisophaaldienst Loosdrechtse Plassen 
 
Van:         Alex van der Heiden, Opzichter Noord-west  
 
Onderwerp: Schema vuilnisophaaldienst particulieren Loosdrechtse Plassen 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij bied ik u wederom, namens onze opdrachtgevers, de gemeenten Stichtse Vecht en 
Wijdemeren, het jaarlijkse schema aan voor het ophalen van het huisvuil en grofvuil bij uw 
recreatiewoning of -boot. U vindt het ophaalschema op de achterzijde van deze brief. 
Dit is de laatste keer dat u het ophaalschema per “post” ontvangt. Volgend jaar kunt u deze 
digitaal inzien. U wordt daar nog over geïnformeerd. 
 
Om u ook dit jaar weer in de herfstvakantie de gelegenheid te geven huisvuil en grofvuil af te 
geven, wordt er aan het eind van het seizoen  op wisselende weken vuil opgehaald.  
 
U kunt ook dit jaar weer glas apart aanbieden. Wilt u er rekening mee houden dit glas in niet 
nat wordende verpakking aan te bieden. Bijv. een kunststof krat of mand. 
 
Grofvuil 
 
U moet per heden zich via de mail aanmelden voor het ophalen van grof vuil doormiddel van 
een bericht aan:  info@recreatiemiddennederland.nl U kunt zich dus niet meer telefonisch 
aanmelden voor deze dienst.    
Indien u grofvuil aanmeldt verzoeken wij u zoveel mogelijk aanwijzingen te geven hoe de 
woning te herkennen is, naam, kleur, type etc. en om wat u aanbied. Vergeet ook u 
telefoonnummer niet indien de medewerkers van de dienst vragen aan u hebben. 
Op enkel kadasternummer een woning vinden is erg moeilijk voor de huisvuilophaaldienst 
medewerkers. Bij voorbaat dank. 
 
Ook verzoek ik u dat de plaats waar het vuilnis opgehaald moet worden vrij is van obstakels 
(incl aanvaar route), veilig en van deugdelijke kwaliteit. 
 
Mede namens alle collega’s een plezierig recreatieseizoen toegewenst, 
 
 
Namens de gemeentes Wijdemeren en Stichtse Vecht, 
Alex van der Heiden. 
Opzichter Noord-west 
 
P.S. De deelnemers in de Noordelijke en Zuidelijke Kivietsbuurt vinden een schrijven bij het 
rooster van de Vereniging Kievitsbuurten. Deze brief is gemaakt door en onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Kivietsbuurt. 
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Ophalen van huisvuil Ophalen van grofvuil

Dinsdag-wijk Donderdag-wijk Voor beide wijken op woensdag

Regels voor huisvuil Regels voor grofvuil
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Vragen

14, 21, 28  april 16, 23,30 april 29 april

5, 12, 19, 26 mei 7, 14, 22#, 28  mei 13, 27  mei

2, 9,16, 23, 30 juni 4,11, 18, 25 juni 10, 24 juni

20207, 14, 21, 28  juli 2, 9, 16, 23, 30 juli 8, 22 juli

4, 11, 18, 25 augustus 6, 13, 20, 27 augustus 5, 19 augustus

1, 8, 22 september 3, 10, 24 september 2, 23 september

13, 20, 27  oktober 15, 22, 29  oktober 21, 28 oktober

Houd klein chemisch afval (kca) apart en lever 

het in bij eigen gemeente (ook accu's);

Grofvuil wordt opgehaald na aanmelding  via 

info@recreatiemiddennederland.nl

Plaats uw vuilniskorf op een plek waar de boot 

van de vuildienst gemakkelijk kan afmeren;
De afvoer van veel grofvuil (meer dan 1m³) moet u 

zelf regelen;Houd voldoende ruimte vrij voor deze boot;

# I.v.m. Hemelvaartsdag wordt het vuil vrijdag 22 mei 

opgehaald.

Zorg ervoor dat uw vuilniszak dichtgebonden  in 

de vuilniskorf zit;

De afvoer van asbest, bouw- en sloopafval 

(speciaal dakleer) en autobanden moet u ook 

zelf regelen. U kunt  wederom glas apart aanbieden. Graag in 

niet nat wordende verpakking.

Dinsdag-wijk: Westelijk Drecht, Muyeveldse Wetering, Boshoek, 

Noordelijke Kievitsbuurt. Met vragen kunt u terecht bij 

info@recreatiemiddennederland.nl

Donderdag-wijk: Wastobbe, Boomhoek, Kalverstraat, Zuidelijke 

Kievitsbuurt.

 


