Spelregels adoptie afvalbak en/of buitenasbak
De gemeente waardeert uw initiatief een afvalbak of buitenasbak te adopteren en wil hier graag aan
meewerken. Op deze wijze draagt u uw steentje bij aan de instandhouding van een fijne woon- en
leefomgeving. U wilt samen met een buur of een collega/vrijwilliger een afvalbak of een buitenasbak
onderhouden bij u in de buurt? Of bent u een onderneming, stichting of vereniging en wilt een afvalbak of
een asbak bij u in de buurt? Hieronder vindt u praktische informatie en enkele spelregels samen met de
overeenkomst. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag.
Wat doet de gemeente?
De gemeente markeert de adoptiebak met een adoptiesticker, controleert de afvalbak af en toe, voert
reparaties uit en verwijdert graffiti. De gemeente geeft de adoptant een sleutel en een afsluitklep voor de
afvalbak. Als u vindt dat reparatie nodig is, kunt u dit aan de gemeente melden. De gemeente bestelt en
plaatst een buitenasbak en geeft u de sleutel voor het legen. Gaat het om een nieuwe locatie. Dan vindt er
overleg plaats met de aanvrager of de gemeente wellicht een afvalbak levert en plaatst.
Afvalzakken
Bent u een bewoner? Bewoners die een afvalbak adopteren krijgen één keer per jaar een voorraad
afvalzakken aangeboden.
Wat doet u?
De adoptant leegt de afvalbak/asbak zo vaak als nodig is en zorgt voor de afvoer van het afval. Rondom de
bak houdt u het netjes, door zwerfafval en onkruid te verwijderen. Rond de jaarwisseling haalt u de
binnenbak uit de afvalbak, slaat deze tijdelijk op en sluit u de afvalbak af met een afsluitklep. Dit in verband
met het gevaar dat de afvalbak wordt opgeblazen met vuurwerk. Mocht er op enig moment iets aan de
hand zijn met de bak, dan kunt u dat melden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
En wat gebeurt er als de afvalbak moet worden vervangen of weggehaald?
Is de afvalbak ernstig vernield of versleten door ouderdom, dan benadert de gemeente de adoptant uit de
buurt of de adoptant benadert de gemeente. Als dat wenselijk is komt er een andere afvalbak of asbak
voor terug. De gemeente verwijdert de bak als u deze niet meer onderhoudt.
Contactpersoon
Als u als bewoner een bak wilt adopteren, dan stelt de gemeente een overeenkomst op met minimaal twee
adoptanten. Bij een vereniging of stichting of onderneming is het voldoende als het bestuur de
overeenkomst tekent.
Hoe verder?
Als u een bak wilt adopteren, of hebt u nog vragen over de spelregels of over de mogelijkheden in uw
buurt? Neemt u dan contact op met Margriet Krul of Willem Zwambag van de afdeling Beheer Openbare
Ruimte. U kunt de mogelijkheden bespreken. Tevens kunt u een mail sturen naar
gemeentehuis@houten.n

Gemeente Houten
Overeenkomst adoptie afvalbak en/of buitenasbak
__________________________________________________________
Ja, wij willen een standaard afvalbak in onze buurt adopteren!
Ja, wij willen een buitenasbak adopteren!
Locatie
Het gaat om de volgende locatie (graag een situatietekening toevoegen):
………………………………………………………………………………………………………………….
Spelregels
De spelregels aan de achterzijde maken deel uit van deze overeenkomst.
Voor akkoord:
Namens adoptant 1
Naam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..

Telefoon
E-mail

……………………………………….
……………………………………….

………………………………………..
………………………………………..

Handtekening

……………………………………….

………………………………………..

Naam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Telefoon
E-mail

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

Handtekening

………………………………………..

………………………………………..

Voor akkoord:
Namens adoptant 2

Namens de gemeente Houten:
Naam

……………………………………….

Functie

……………………………………….

Telefoonnummer

……………………………………….

Handtekening

………………………………………..
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Datum ……………………………………….

