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 تم اإلرسال  تمت المعالجة من قبل  مرجعكم/رسالتكم المرسلة بتاريخ 
  (L. Bosل. بوس ) 

 الموضوع 
 رسالة إلى السكان بخصوص إغالق الحاويات الموضوعة تحت األرض 

 
 عزيزي الساكن / أعزائي السكان،

 
األرض. سوف يتم إغالق الحاويات الموضوعة تحت  أنت تتخلص من بقايا النفايات المنزلية بوضعها في الحاويات الموضوعة تحت  

 األرض مرة أخرى. سوف نشرح لك في هذه الرسالة ما يعنيه ذلك بالنسبة لك ومتى سيكون ذلك. 

 
 فبراير 7سوف يتم إغالق الحاويات الموضوعة تحت األرض الُمخصصة لبقايا النفايات المنزلية اعتباًرا من 

اعتباًرا من ذلك التاريخ فصاعًدا، يجب أن تستخدم بطاقة النفايات لفتح الحاوية. لديك بالفعل بطاقة نفايات. وهي البطاقة التي  

على رقم   HVCتستخدمها أيًضا للدخول إلى مركز جمع وإعادة تدوير النفايات. هل ليس لديك بطاقة نفايات؟ إذًا، يمكنك االتصال بـ 

 klantenservice@hvcgroep.nlأو عبر البريد اإللكتروني   via 0800-0700الهاتف

 
 هل تُؤجر منزًًل صيفيًا أو وحدة سكنية ُملحقة أو شقة أو منزًًل لقضاء العطالت؟

، فسوف يُسمح لك بالتخلص من النفايات عبر  Cosensusإذا كنت تدفع ضريبة نفايات بشكل منفصل لهذا الغرض عن طريق 
رض. وفي هذه الحالة، سوف تحصل على بطاقة إضافية لكي يتمكن المستأجر من فتح الحاويات.. إذا كنت  حاوية موضوعة تحت األ

ال تدفع ضريبة نفايات أو لم تحصل على تقدير للضريبة، فإنه يتم اعتبار النفايات نفايات تجارية. يجب التخلص من النفايات التجارية  

أو  GP Grootأو  Adrichemفايات خاصة. يمكنك التفكير في بشكل منفصل عن طريق إبرام عقد مع شركة جمع ن

Milieuservice Nederland  أوRenewi   أوSUEZ  يمكن التحقق من وجود عقد جمع النفايات التجارية عند .

 االستئجار. 

 
 هل لديك أي أسئلة حول هذه الرسالة؟

ا كان لديك أي سؤال ال توجد إجابة عليه، فيمكنك التواصل معنا  يمكنك قراءة المزيد من المعلومات في الجانب الخلفي من الرسالة. إذ 

اذكر في رسالة البريد اإللكتروني أن األمر يتعلق   .info@beverwijk.nlعبر البريد اإللكتروني. عنوان البريد اإللكتروني هو 

رض. أرسل رسالة البريد اإللكتروني إلى السيدة س. فان در سبيك  وإغالق الحاويات الموضوعة تحت األ Wijk aan Zeeبـ 

(S. van der Spek يمكنك أيًضا االتصال بنا على رقم الهاتف العام لقسم المعلومات العامة .)256 256 – 0251 

 
 

 هل تريد ترجمة هذه الرسالة؟ 

Do you need a translation of this letter? | Avez-vous besoin d'une traduction de cette 
letter? | Potrzebujesz tłumaczenia tego listu? | Heeft u een vertaling nodig van deze 
brief? 
www.beverwijk.nl/afvalinzameling-wijk-aan-zee 

 
 لماذا سوف يتم إغالق الحاويات؟

لذين ليس لديهم حاويات خاصة بهم. من خالل إغالق الحاويات، سوف  تُستخدم الحاويات فقط لبقايا النفايات المنزلية وفقط لألشخاص ا

لعدة سنوات. ويرجع هذا االنخفاض   Beverwijkيتم تقليل كمية بقايا النفايات المنزلية. ولقد كان هذا هو الحال أيًضا في بقية بلدية 

info@beverwijk.nl
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ص بفصل المزيد من النفايات، وفي هذه الحالة يمكن  إلى أنه لم يعد من الممكن وضع النفايات التجارية في الحاويات، وسيقوم األشخا
 لألشخاص الذين لديهم حاوياتهم الخاصة استخدام هذه الحاويات فقط وبالتالي يتعين عليهم فصل نفاياتهم بشكل أفضل. 

 
 لماذا يُعد تقليل كمية بقايا النفايات المنزلية أمًرا مهًما؟ 

وبالتالي، يتم فقد المواد الخام القي ِّمة التي تكون موجودة فيها. يمكنك تقليل بقايا النفايات   يتم حرق بقايا النفايات المنزلية في المحرقة.
المنزلية عن طريق التخلص من المواد الخام القي ِّمة بشكل منفصل. مثل الخضروات والفواكه ومخلفات البستنة والورق والزجاج  

ا أكثر تكلفة من إعادة تدوير المواد الخام. إذا قمنا جميعًا بفصل مزيد من والمنسوجات والبالستيك. كما إن حرق النفايات يُعد أيضً 
 النفايات، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على ضريبة النفايات. 

 
 ما هي الحاوية التي يمكنك فتحها؟

على   HVCالتصال بـ يمكنك فتح الحاوية األقرب إلى منزلك. هل تريد استخدام حاوية أخرى ولكن بطاقتك ال تعمل هناك؟ يُرجى ا

 ، حيث يمكنهم تفعيل بطاقتك لفتح حاوية أخرى أيًضا. 0700-0800رقم الهاتف 

 
 لماذا تُعد نفايات األماكن المؤجرة نفايات تجارية؟ 

هل المنزل الصيفي غير ُمخصص لالستخدام كمسكن دائم؟ وتتم اإلقامة فيه بشكل مؤقت؟ في هذه الحالة، تُعد النفايات التي تخرج من 
 المنزل الصيفي نفايات تجارية. حيث يحصل الُمؤجر على دخل من اإليجار التجاري لشيء غير ُمخصَّص للغرض السكني. 

. وتغطي ضريبة النفايات التي يدفعها  Cocensusكل ما هو ُمخصَّص لالستخدام السكني، يجب دفع ضريبة نفايات عنه من خالل 

ات المنزلية ومعالجتها. لذلك، يجب أن يتم الدفع ضريبة النفايات مقابل ذلك  تكاليف جمع النفاي Cocensusالسكان من خالل 
 كشركة وليس كمنزٍل لإلقامة الدائمة.  وبالتالي، يجب دفع مقابل النفايات التجارية بشكل منفصل.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 ،  Beverwijkعمدة وأعضاء مجلس بلدية  

 نيابة عنهم،
 مدير فريق سياسة الحيزات المكانية،

 
 
 

 ( P.A. Koeseب. أ. كوزه )
 

 المرفق )المرفقات(: ال يوجد  
 
 
 


