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Onderwerp: Brief bewonersplatform over Knelpunten afvalbeleid in de binnenstad
1) Restafval in kleine hoeveelheden
Ook anderen hebben hierover gereageerd naar de gemeente. In september zal daarover
een besluit worden genomen. Er wordt bekeken hoe men kleinere zakken zou kunnen
aanbieden. Bijvoorbeeld door wijziging van een aantal restafvalcontainers (kleinere
opening) en mogelijkheid tot de aanschaf van 30L zakken.
Wij hebben als alternatief aangedragen om halvering van het tarief aan te kunnen vragen voor wie geen 60L zak kan dragen. Daarmee hoef je geen wijzigingen in de huidige
afvalcontainers aan te brengen en ben je ook niet beperkt tot die omgebouwde containers.
De gemeente gaat geen mogelijkheid tot collectieve voorzieningen aanbieden of faciliteren. Dat is oa. niet mogelijk omdat de afvalstoffenheffing onder het belastingrecht valt.
Wie nu gebruik maakt van een collectieve afvalinzameling, bv. in containers, zal dus zelf
een oplossing moeten bedenken. Die containers mogen al vanaf 1-9-2017 niet meer
worden aangeboden voor leging.
2) Plastic afval en verpakkingen.
Er is in de binnenstad geen plaats om ook containers voor plastic afval te plaatsen. Alleen bij de winkelcentra zullen er inzamelcontainers voor plastic blijven bestaan. De
oranje container op de hoek Herpstraat / Nieuwehaven zal verwijderd worden.
3a) Groenafval.
De huidige, betonnen, groenafvalcontainers zullen in de loop van 2018 vervangen worden. Waarmee is nog niet bekend, maar dat zal niet hetzelfde model zijn als wat nu op de
Raam en in de Nieuwehaven staat. Wij hebben geadviseerd om de ouderenbond in de
keuze te betrekken. De huidige, betonnen, containers zijn zo hoog en de deksel is zo
zwaar dat niet iedereen die kan gebruiken. Wij zijn van mening dat iedereen vanaf 1 januari zijn groenafval moet kunnen scheiden en hebben daarom verzocht om die containers toegankelijker te maken met goede opstapjes.
3b) Tuinafval.
Hier is de gemeente nog niet uit, maar het probleem dat de nieuwe groenbakken te klein
zijn voor dat afval wordt onderkent. Samen met Cyclus wordt hier een oplossing voor
gezocht. Het plaatsten van verzamelbakken heeft een paar bezwaren: Er is niet veel
plaats. Het zal het straatbeeld alleen verslechteren. Het nodigt uit om ook ander afval
erin te gooien. Er komen in elk geval een paar extra ophaal datums voor tuinafval in de
binnetstad.
4) Volle containers
Container vol: Je kunt dit altijd melden bij de klantenservice van Cyclus: 0182-54 75 00

Alle papiercontainers in de binnenstad worden minimaal 2x per week geleegd, op
maandag en donderdag. Een enkele 3x per week.
Volgens afspraak mogen de glascontainers niet vol zitten en moeten dus door Cyclus op
tijd geleegd worden.
Er zal opnieuw voor gezorgd worden dat op alle containers het meldingsnummer van
Cyclus staat.
Op ons verzoek zal bekeken worden of het afvalbeleid in de informatie voor nieuwe inwoners meegenomen kan worden.
In 2018 gaat de gemeente opnieuw bekijken of er in de hele binnenstad restafvalcontainers geplaatst kunnen worden zodat er geen zakken meer opgehaald hoeven te worden.
De nieuwe restafvalzak voor (een deel van) de binnenstad zal geel zijn, met rode en
blauwe opdruk

Op dit moment wordt al 7% minder restafval opgehaald en is de hoeveelheid aangeboden “plastic” al flink toegenomen nu iedereen terug is van vakantie.

