جمع النفايات
مؤشر النفايات
يوضح دليل النفايات الرقمية متى سيتم جمع النفايات الخاصة بك أو كيفية تقديم النفايات الخاصة بك .نقوم أيضًا بجمع النفايات الضارة
أو عبر موقع الويب  AddCommبالبيئة  ،مثل النفايات الكيميائية الصغيرة .تقوم بالتسجيل في "دليل النفايات "لتطبيق النفايات من
بعد إدخال الرمز البريدي ورقم المنزل  ،ستتلقى رسالة عندما تضطر إلى وضع نفاياتك على www.mijn Wastewijzer.nl.
الطريق .على سبيل المثال على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو عبر البريد اإللكتروني .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن أيضًا تنزيل
 PDF.التقويم السنوي لدليل النفايات كملف
لم يتم جمع النفايات الخاصة بك؟
.تقوم بإبالغ نقطة تقارير الفضاء العام إذا لم يتم جمع نفاياتك .نحن نضمن جمع النفايات منك في أسرع وقت ممكن
أكياس النفايات
اختارت البلدية نظام الجمع بأكياس النفايات البلدية لتشجيع فرز النفايات .يعتبر فصل النفايات أفضل بالنسبة للبيئة  ،ألنه يجب حرق كمية
فورا عند فصل النفايات  ،ألنه يتعين عليك شراء عدد أقل من أكياس النفايات
.أقل من النفايات .يمكنك أيضًا توفير المال ً
.أكياس النفايات البلدية أغلى من أكياس النفايات العادية .يتم تضمين تكاليف معالجة النفايات في سعر أكياس النفايات
باإلضافة إلى ذلك  ،تتلقى كل أسرة في بوتين تقيي ًما لضريبة النفايات .هذه التهمة هي نفسها للجميع .يدفع السكان ضريبة النفايات .هذا هو
.لدفع تكاليف المعدات والموظفين والتكاليف العامة لجمع النفايات
عناوين المبيعات ألكياس النفايات البلدية
 Voorthuizerstraat 2ألبرت هاين

•

بوني  ،دوربسسترات 85

•

دكماركت  31شارع خلفي

•

هيما  ،شارع القرية الممتدة 12-8

•

جامبو  ،بوستويج 4

•

 ، Voorthuizerstraat 135متجر كيفت

•

Plus Wilmink Putten، Gervenhof 4

•

ويلكووب  ،هاي إنج إيست 18

•

شكاوى حول أكياس النفايات البلدية
تعتبر جودة أكياس النفايات البلدية جيدة بشكل عام  ،لكن عملية اإلنتاج ل تتم دائ ًما بسالسة .قد يحدث أن تكون بعض األكياس ضيقة جدًا
أو ليس لها قاع .هل لديك شكاوى بخصوص لفة أكياس نفايات؟ في هذه الحالة  ،ل تعد إلى صاحب المتجر  ،ولكن سلم هذه القائمة إلى
.مكتب الخدمة في دار البلدية .ستحصل بعد ذلك على دور جديد
معلومات اكثر
.على الويب  Milieu Centraalلمزيد من المعلومات حول جمع النفايات وإعادة تدويرها بشكل منفصل  ،يمكنك أيضًا زيارة موقع •
.لمزيد من المعلومات حول جمع البالستيك  ،يرجى زيارة موقع أبطال البالستيك •
 http://www.wastemeerwaard.nl/.لمزيد من المعلومات حول إعادة استخدام النفايات  ،يرجى زيارة الموقع •
.فيلم حول فرز النفايات في بلدية بوتن •
كتيب عن القمامة في بلدية بوتن •

jame alnufayat
muashir alnufayat
yuadih dalil alnufayat alraqamiat mataa sayatimu jame alnufayat alkhasat bik 'aw kayfiat taqdim
alnufayat alkhasat bika. naqum aydan bijame alnufayat aldaarat bialbiyat , mithl alnufayat
alkimiayiyat alsaghirati. taqum bialtasjil fi "dalil alnufayati" litatbiq alnufayat min AddComm 'aw
eabr mawqie alwib www.mijn Wastewijzer.nl. baed 'iidkhal alramz albaridi waraqm almanzil ,
satatalaqaa risalatan eindama tudtaru 'iilaa wade nufayatik ealaa altariqi. ealaa sabil almithal
ealaa hatifik almahmul 'aw jihazik allawhi 'aw eabr albarid al'iiliktruni. bial'iidafat 'iilaa dhalik ,
yumkin aydan tanzil altaqwim alsanawii lidalil alnufayat kamilafin PDF.
lam yatima jame alnufayat alkhasat bika?
taqum bi'iiblagh nuqtat taqarir alfada' aleami 'iidha lam yatima jame nufayatika. nahn nadman
jame alnufayat mink fi 'asrae waqt mumkinin.
'akyas alnufayat
aikhtarat albaladiat nizam aljame bi'akyas alnufayat albaladiat litashjie farz alnufayati. yuetabir
fasl alnufayat 'afdal bialnisbat lilbiyat , li'anah yajib harq kamiyat 'aqala min alnufayati. yumkinuk
aydan tawfir almal fwran eind fasl alnufayat , li'anah yataeayan ealayk shira' eadad 'aqala min
'akyas alnufayati.
'akyas alnufayat albaladiat 'aghlaa min 'akyas alnufayat aleadiati. yatimu tadmin takalif muealajat alnufayat fi sier 'akyas alnufayati.
bial'iidafat 'iilaa dhalik , tatalaqaa kula 'usrat fi butin tqyyman lidaribat alnufayati. hadhih altuhmat hi nafsuha liljamiei. yadfae alsukaan daribat alnufayati. hadha hu lidafe takalif almueadaat
walmuazafin waltakalif aleamat lijame alnufayati.
eanawin almabieat li'akyas alnufayat albaladia
•

'albirt hayin Voorthuizerstraat 2

•

buni , durbisistirat 85

•

dikmarkit 31 sharie khalfiun

•

hima , sharie alqaryat almumtadat 8-12

•

jambu , bustuij 4

•

matjar kift , Voorthuizerstraat 135

•

Plus Wilmink Putten، Gervenhof 4

•

wilkuub , hay 'iinj 'iist 18

shakawaa hawl 'akyas alnufayat albaladia
tuetabar jawdat 'akyas alnufayat albaladiat jayidatan bishakl eamin , lakina eamaliat al'iintaj la
tatimu dayman bisalasatin. qad yahduth 'an takun baed al'akyas dayiqatan jdan 'aw lays laha
qaei. hal ladayk shakawaa bikhusus lafat 'akyas nufayati? fi hadhih alhalat , la taeadu 'iilaa
sahib almatjar , walakin salam hadhih alqayimat 'iilaa maktab alkhidmat fi dar albaladiati. satahsul baed dhalik ealaa dawr jadidin.
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maelumat akthur
•

limazid min almaelumat hawl jame alnufayat wa'iieadat tadwiriha bishakl munfasil ,
yumkinuk aydan ziarat mawqie Milieu Centraal ealaa alwib.

•

limazid min almaelumat hawl jame albilastik , yurjaa ziarat mawqie 'abtal albilastik.

•

limazid min almaelumat hawl 'iieadat aistikhdam alnufayat , yurjaa ziarat almawqie
http://www.wastemeerwaard.nl/.

•

film hawl farz alnufayat fi baladiat butin.

•

kutayib ean alqumamat fi baladiat butin
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