
سوف یتغیر جمع قمامتك المنزلیة 

في بلدیة برونكھورست و ستسري تعریفات جدیدة. 2020كانون الثاني \ینایر1سوف یتغیر جمع القمامة منذ 

PMDنفصل في بلدیة برونكھورست القمامة بأفضل شكل ممكن. و ذلك مھم لمستقبل مستدام. یمكنك لذلك تسلیم الورق القدیم و 

(القشور و مخلفات الطعام و قمامة الحدیقة) و الزجاج و النسیج بشكل GFT(مغلفات البالستیك و الصفیح و علب المشروبات) و 

منفصل.  یتبقى لدینا بھذه الطریقة أقل ما یمكن من القمامة التي تؤثر على البیئة. بسبب ارتفاع تكالیف جمع القمامة و إعادة التدویر 

.2020كانون الثاني \ینایر1رونكھورست و النخفاض عائدات القمامة، یتغیر الجمع و التعریفات منذ بالنسبة لبلدیة ب

ما الذي سیتغیر؟

جلب قمامة المخلفات 1

إلى الحاویات الموجودة تحت األرض. تفتح الحاویات باستخدام 2020كانون الثاني \ینایر1یجلب جمیع السكان قمامة مخلفاتھم منذ 

یورو. كما تدفع كل 2,03لترا في كل مرة و تدفع تعریفة تبلغ 60بطاقة البیئة الخاصة بك. یمكنك التخلص من كیس قمامة بسعة 

رمادیة لقمامة المخلفات آلخر مرة ). یتم إفراغ الحاویات ال2020یورو في 116,40وحدة منزلیة إلى جانب ذلك الرسوم السنویة (

كانون الثاني مجاني. ثم سیتم جمع الحاویات الرمادیة. \. إن آخر تفریغ في ینایر2020كانون الثاني \ینایر 24حتى  20في األسبوع 

كانون الثاني رسالة بتاریخ الجمع.\تتلقى في ینایر

االحتفاظ بالحاویة الرمادیة

یورو إضافیة في السنة. كما ستدفع كذلك الرسوم 110ة الرمادیة، و لكنك ستدفع أكثر بكثیر لذلك: یمكن لمن یرید االحتفاظ بالحاوی

كانون األول \دیسمبر15التي یدفعھا جمیع السكان و تعریفة لكل تفریغ (أنظر التعریفات).  یمكن التسجیل لحاویة االختیار حتى 

.  تحتاج لذلك لشفرة شخصیة موجودة في 0900-9552أو الھاتف www.inzamelingbronckhorst.nlعن طریق 2019

تشرین الثاني.\الرسالة التي تلقیتھا من بلدیة برونكھورست و سیركولوس بیركل في نوفمبر

حاویة الرعایة

في استخدام یمكن للسكان الذین لدیھم صعوبة في الحركة أو الذین یریدون االحتفاظ بالحاویة الرمادیة ألسباب طبیة االستمرار

یورو لذلك. لكنك تدفع الرسوم العامة 110الحاویة الرمادیة. ندعو ذلك حاویة الرعایة. ال تدفع عندئذ الرسوم اإلضافیة التي تبلغ 

التي تدفعھا جمیع وحدات السكن في بلدیة برونكھورست و تعریفة التفریغ (أنظر التعریفات). تدرس البلدیة طلبك. یمكن التسجیل 



أو رقم الھاتفwww.bronckhorst.nl/zorgcontainerالرعایة عن طریق بلدیة برونكھوست: لحاویة 

750250)0575.(

من المنزل مقابل الدفع، یكون الجلب مجانیا PMDجمع  2

مجانا بعد (مغلفات البالستیك و الصفیح و علب المشروبات) بجانب الطریق PMDوضع حاویتك البرتقالیة المخصصة لـ لن یكون

إلى PMD). لكن جلب 2020یورو (تعریفة 1,54.  تدفع لكل مرة یتم فیھا إفراغ الحاویة 2020كانون الثاني \ینایر1منذ اآلن

15لیة؟ أبلغ بذلك في موعد أقصاه حاویات الجمع في ساحات البیئة یبقى مجانیا. ھل تفضل التخلص من حاویتك البرتقا

.  تحتاج لذلك لشفرة 0900-9552أو الھاتف www.inzamelingbronckhorst.nlعن طریق 2019كانون األول \دیسمبر

تشرین الثاني.\شخصیة موجودة في الرسالة التي تلقیتھا من بلدیة برونكھورست و سیركولوس بیركل في نوفمبر

جدول جمع الحاویة الخضراء الجدید3

أسابیع. و یبقى ذلك 4) مرة واحدة كل GFTجمع قمامة الخضروات و الفواكھ و الحدیقة (2020كانون الثاني \ینایر1سیتم منذ 

منذ كولوس بیركل رلمرة كل أسبوعین في فترة الصیف. تجد تواریخ الجمع الخاصة بك على التطبیق و التقویم اإللكتروني لسی

كانون األول.\دیسمبر



BESTالتسجیل لكیس4

BEST. إذا كنت ترغب أن یتم أخذ كیس BESTیتم جمع الكتب و األجھزة الكھربائیة و األلعاب و النسیج مجانا في كیس 

س ومسبقا عن طریق التطبیق أو الموقع اإللكتروني لسیركول2020كانون الثاني \ینایر1الممتليء الخاص بك، ابلغ بذلك من 

بیركل.

األخرى. االستالممن مبنى البلدیة أو نقاط الستالمھأو القدوم www.best-tas.nlعن طریق BESTیمكنك طلب كیس 

تعریفات جدیدة5

. إن جلب قمامة المخلفات ھو األرخص بالنسبة لك. 2020كانون الثاني \ینایر1سوف تتغیر تعریفات القمامة منذ 

الرسوم في السنة 2019 2020

رسوم عامة یورو84,96 یورو116,40

رسوم إضافیة للحاویة الرمادیة المختارة - یورو110,00

تعریفة متغیرة لكل مرة رمي أو تقدیم 2019 2020

لتر)60حاویة قمامة المخلفات تحت األرض (كیس بسعة  یورو2,00 یورو2,03

لتر80حاویة رمادیة بسعة  یورو6,82 یورو6,92

لتر140حاویة رمادیة بسعة  یورو11,93 یورو12,10

لتر240حاویة رمادیة بسعة  یورو20,46 یورو20,76

لتر 80خضراء بسعة GFTحاویة  یورو0,86 یورو0,87

لتر 140خضراء بسعة GFTةیواح یورو1,52 یورو1,54

لتر 240خضراء بسعة GFTحاویة  یورو2,59 یورو2,63

 مجانا مجانا إلى حاویات الجمعPMDجلب 

یورو 1,54 مجانا لتر240برتقالیة بسعة PMDحاویة 

 مجانا مجانا لتر240أو 140حاویة ورق بسعة 

 مجانا مجانا BESTكیس 



األسئلة األكثر شیوعا

بحاویتي الرمادیة لخزن الخشب مثال. ھل ذلك ممكن؟أرید االحتفاظ

كانون األول عن طریق \دیسمبر15نعم، ذلك ممكن. یمكنك االحتفاظ بحاویتك الرمادیة مجانا. أبلغ بذلك قبل 

www.inzamelingbronckhorst.nlشباط \فبرایر1. انتبھ: ال یمكنك من 0900-9552س بیركل: وأو اتصل ھاتفیا لسیركول

استخدام الحاویة في وضع قمامة المخلفات في الطریق ألنھ سیتم تعطیل الشریحة في داخل الحاویة. 2020

ال أملك بطاقة بیئة ما الذي یمكنني عملھ؟

تحتاج إلى بطاقة البیئة لفتح الحاویات الموجودة تحت األرض.  كما تدخل بواسطتھا إلى ساحات إعادة التدویر في دوسبورخ و 

وتفین. ینبغى أن تملك كل وحدة منزلیة بطاقة بیئة. اتصل بسیركولوس بیركل إذا لم تكن تملك بطاقة بیئة (إذا لم تعد دوتنخم و ز

تملكھا) و ستتلقى واحدة جدیدة في المنزل مجانا. 

ھل ھناك نظام إعفاء بالنسبة للمداخیل المنخفضة؟

، و ھو مكتب ضرائب البلدیة المرتبطة GBTwenteنعم، یمكنك تحت شروط محددة طلب إعفاء (جزئي) من رسوم القمامة لدى 

.053-4815889أو اتصل بالرقم www.gbtwente.nlبھ بلدیة برونكھورست. أنظر ألجل ذلك على 

ھل لدیك أسئلة؟ 

كنكمی تامولعم ىلع لوصحلل لوح ةیواح ةیاعرلا ءوجللا ىلإ ةیدلب تسروھكنورب

www.bronckhorst.nl/zorgcontainer 0575-750250أو االتصال بالرقم.

 اللجوء إلى اإلعفاءیمكنك للحصول على معلومات حولGBTWENTE، www.gbtwente.nl أو االتصال بالرقم

4815889-053

 بجمع القمامة المنزلیة بحسب مھمة من بلدیة االتصال بسیركولوس بیركل. نحن نقوم لألسئلة األخرىیمكنك بالنسبة

أرسل رسالة واتساب إلینا عن طریق .17.00حتى الساعة 8.00برونكھورست. نحن نعمل في أیام العمل من الساعة 

(تكالیف اتصال معتادة، بدون زیادة). 0900-9552أو اتصل بالرقم 10507300-06

www.inzamelingbronckhorst.nl


