
 

Beste bewoner, 

 

Omstreeks 2 oktober 2021 hebt u van de gemeente Rotterdam een brief ontvangen over het 

scheiden van uw gfe+t afval. Hierin stond dat wij nog niet zeker waren hoe wij dit het beste konden 

aanpakken. Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de gekozen aanpak 

van het scheiden van gfe+t afval in uw straat.  

 

In samenspraak met de bewoners hebben wij besloten de oude huiscontainers van de 

benedenwoningen met tuin te vervangen en hier ook een gfe+t container aan te bieden.  

 

Formaat huiscontainer kiezen 

Wij willen u graag in staat stellen zelf het formaat container te kiezen. U kunt kiezen voor containers 

van 240 liter of containers van 140 liter. U kunt uw keuze doorgeven door te mailen naar 

informatiestadsbeheer@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw adres en telefoonnummer. U kunt ook de 

antwoordkaart bij deze brief invullen en aan ons terugsturen. Gebruik hiervoor de envelop die u bij 

deze brief krijgt 

 

Geef uw keuze voor 7 maart 2022 aan ons door. Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt u 3 grote 

huiscontainers van 240 liter. 

 

Wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst? 

Bel ons dan op ons algemene nummer 14 010. Dit kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 

en 17.00 uur. U wordt doorverbonden met een medewerker die u kan helpen. Houd hiervoor deze 

brief bij de hand. 
 

Dit kunt u de komende tijd verwachten 

- Tot 7 maart 2022 kunt het door u gewenste formaat huiscontainer kiezen. 

- Omstreeks 17 maart 2022 hoort u wanneer u de nieuwe huiscontainers krijgt. 

- Eind maart 2022 ontvangt u de nieuwe huiscontainers en krijgt u een startpakket van ons voor het 

scheiden van gfe+t afval. 

 

Meer informatie 

Wilt u weten waarom wij het afval gescheiden inzamelen? En wat we daarmee doen? Kijk dan op 

www.rotterdam.nl/gfet. 

 

 

  Onderwerp:  

Nieuwe huiscontainers 

 

Postadres: Postbus 11011 

3004 EA Rotterdam  

 

Internet: www.rotterdam.nl/gfet 

E-mail: informatiestadsbeheer@rotterdam.nl 

Telefoon: 14 010 

 

Datum: 24 februari 2022 Retouradres: Postbus 10902, 3004 BC Rotterdam    

 

Aan de bewoners van  

[straat] [huisnummer] [huisletter][toevoeging] 

[postcode]  ROTTERDAM  

 



 

Blad: 

Datum: 
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24 februari 2022 

 

 

 

Hebt u vragen? 

U kunt ons bellen op ons algemene nummer 14 010. Of stuur een e-mail naar 

informatiestadsbeheer@rotterdam.nl. Zet in uw mail uw adres en telefoonnummer.  

 

Met vrolijke groet, 

 

 
 

Mylene Achenbach 

Projectleider Stadsbeheer  

 

 

  



 

Blad: 

Datum: 
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24 februari 2022 

 

 

Bijlage: formaten huiscontainers voor gfe+t, papier en karton en restafval. 

 

Afmetingen gft huiscontainer: 

 
 
Afmetingen papier en karton huiscontainer: 

 
 

Afmetingen rest huiscontainers: 

 
 

 


