
Aan de bewoners van

 
Ons kenmerk Telefoon Datum 
Comm/2021-036 040 – 2500 130 juli 2021 
 
Onderwerp 
Verdeling ondergrondse containers winkelcentrum Meerhoven 

Geachte bewoner(s), 
 
Aanleiding 
Vanwege bouwwerkzaamheden in Meerrijk heeft Cure Afvalbeheer afgelopen april diverse afvalcon-
tainers in Winkelcentrum Meerhoven verplaatst. In 2023 komen de containers op hun definitieve plek 
te staan. Enkele containers staan nu op een plek waar omwonenden overlast ervaren. Na overleg met 
Bewonersvereniging Meerhoven heeft Cure besloten deze containers in week 28 te verplaatsen. 
 
Wat gaan we doen? 
Cure neemt de klachten van de bewoners serieus en gaat uiterlijk week 28 de volgende acties uitvoe-
ren: 

• Op locatie Meerzand worden de twee ondergrondse glascontainers weggehaald. Deze worden 
vervangen voor een ondergrondse container voor rest afval en een ondergrondse container 
voor textiel; 

• Op de locatie ter hoogte van de Hangar wordt de ondergrondse container voor rest afval ver-
vangen voor een ondergrondse container voor glas. Op deze locatie wordt de bovengrondse 
container voor textiel weggehaald; 

• Er volgt aanvullende informatie op de locatie om de bewoners te informeren over de in-
richting van de nieuwe tijdelijke situatie. Dit om risico op bijgeplaatst afval te verminderen. 

 
Situatie met betrekking tot bijgeplaatst afval 
In het verleden is er overlast geweest met betrekking tot bijgeplaatst afval. Op dit moment is de hoe-
veelheid bijgeplaatst afval aanzienlijk verminderd. Cure monitort de situatie rondom bijgeplaatst afval 
continu. Bij een ongewenste verandering rondom de huidige situatie zal Cure in overleg met de Bewo-
nersvereniging Meerhoven gaan kijken naar aanvullende acties om overlast te voorkomen. 

Wat kunt u doen om bijgeplaatst afval te voorkomen? 
• Plaats nooit afval (PBD, glas, textiel of restafval) naast de container. Staat er al afval naast een 

container? Controleer dan toch even of uw afval nog in de container past en neem het anders 
mee naar huis. Het afval kunt u ook bij andere containers in het winkelcentrum kwijt. Kijk op 
meerhoven.nl/afval voor een actueel overzicht van de ondergrondse containers. Het bijplaat-
sen van afval is niet toegestaan. U kunt hiervoor zelfs een rekening krijgen. 

• Meld een volle container, storing of bijgeplaatst afval direct bij de Klantenservice van Cure. 
Vermeld daarbij altijd het 4-cijferige nummer op de container. Cure lost de storing zo snel mo-
gelijk op.  Een melding maken kan via mail: klantenservice@cure-afvalbeheer.nl,  het contact-
formulier: www.cure-afvalbeheer.nl/contact, telefonisch: 040-2500 130 (ma-vr 8:30-17:00) of 
via de BuitenBeter-App. 

Cure Afvalbeheer
Achtseweg Noord 45
5651 GG Eindhoven
Postbus 7195
5605 JD Eindhoven

I www.cure-afvalbeheer.nl 
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Aan de bewoners van / To the residents of
Meerrijk



 
 
 
 
 
 
 

Toekomstige situatie wordt als volgt 
Begin van 2023 zijn er weer vier afvaleilanden met ondergrondse containers beschikbaar rondom win-
kelcentrum Meerhoven. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan 
gerust contact met ons op via klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of 040 – 2500 130.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cure Afvalbeheer 
Klantenservice 


