
 

BESLUIT VASTSTELLING PLAATSEN VERZAMEL-CONTAINER T115 (REST)AFVAL EN 
PLAATS VERZAMEL-CONTAINER PAPIER GEMEENTE TIEL  
De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri heeft op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 

besloten de plaats van de verzamelcontainer T115 voor restafval gewijzigd vast te stellen aan de Wadenoijenlaan tegenover 

huisnummer 391 in Tiel. De inwoners gebruiken deze verzamelcontainer voor het aanbieden van restafval.  
De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri heeft op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 
besloten de plaats van de verzamelcontainer voor papier gewijzigd vast te stellen aan de Wadenoijenlaan tegenover 
huisnummer 391 in Tiel. 
De plaats van de bestaande containers voor restafval en papier op het terrein van Kleurrijk Wonen, Wadenoijenlaan ter 
hoogte van huisnummers 152 – 236 in Tiel komen hiermee in juli 2021 te vervallen.  
 
Het besluit ligt gedurende 6 weken na deze publicatie online ter inzage op www.afvalscheidenheelgewoon.nl. 

Op verzoek wordt het besluit per post naar u toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met Avri. Het 

telefoonnummer van het Klantencontactcentrum is 0345 – 58 53 53.  

Over de plaats van de verzamelcontainer waar u met uw eigen huishouden gebruik van gaat maken voor het aanbieden van 

restafval ontvangt u persoonlijk een brief.  

 
Bezwaar 

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Avri. 

Dit kan alleen per post. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na 

ontvangst van uw brief met daarin de plaats van de container waar u gebruik van gaat maken. Het adres voor het indienen 

van het bezwaar is: het dagelijks bestuur van Avri, Postbus 290, 4190 CG, Geldermalsen. 

Vermeld in het briefhoofd ‘bezwaarschrift vaststelling plaatsen verzamelcontainers’. Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 

• uw naam en adres; 

• de datum van uw bezwaarschrift; 

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 

• uw handtekening.  


