Tijdelijke sluiting afvalbrengstation Papendrecht
Veelgestelde vragen en antwoorden
•

Waarom moeten het afvalbrengstation (ABS) en de gemeentewerf verbouwd worden?
Het huidige afvalbrengstation wordt te klein en voldoet niet meer aan de (veiligheids)eisen
voor bezoekers en personeel.

•

Wat gaat er veranderen?
De inrichting wordt efficiënter waardoor de wachttijden omlaag kunnen en het verkeer beter
kan doorstromen. Met de verbouwing maken we meteen ruimte om in te kunnen spelen op
nieuwe gescheiden afvalstromen.

•

Waar kan ik na 1 oktober terecht met mijn afval?
In Papendrecht zijn diverse milieuparkjes waar u al heel veel gescheiden afvalsoorten kwijt
kunt. Grof vuil en bijvoorbeeld tuinafval kunt u vanaf 1 oktober brengen bij HVC aan de
Baanhoekweg 8-12 in Dordrecht. Routebeschrijving

•

Wat zijn de openingstijden van HVC?
Het ABS van HVC in Dordrecht is open van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 tot 16.30 uur,
behalve op feestdagen.

•

Wat heb ik nodig bij HVC?
Net als nu hoeft u alleen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

•

Hoe lang is het afvalbrengstation gesloten?
De werkzaamheden aan het ABS duren naar verwachting circa zes maanden. Daarna start de
verbouwing van de gemeentewerf, maar daar is het ABS weer gewoon open.

•

Welke soorten afval kan ik bij HVC brengen?
U kunt in principe met al uw gescheiden afval terecht bij HVC, maar glas, papier, textiel en
plastic kunt u ook kwijt bij de diverse milieuparkjes in Papendrecht. Alleen kleine kadavers
kunt u niet bij HVC brengen, maar op afspraak bij de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan
in Papendrecht via telefoonnummer 14078.

•

Kan ik mijn grof afval ook laten ophalen?
Ja, als u niet in staat bent uw grof afval naar het ABS te brengen, kunt u op deze pagina een
afspraak maken om het te laten ophalen. Hier leest u ook hoe u het afval moet aanbieden en
wat er met uw afval gebeurt.

Meer informatie en contactgegevens HVC:
Tel. 0800-0700
https://www.hvcgroep.nl

