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Knelpunten afvalbeleid in de binnenstad
November 2017: Zorgen om afvalvoorzieningen in de binnenstad
Deze zomer (26-06-2017) hebben wij u laten weten nog diverse knelpunten te zien voor
de binnenstad. Daarop is er 30 augustus overleg geweest met Hans Rijzenga en zijn diverse punten opgehelderd, maar helaas niet alle. Daarna zijn verzoeken tot informatie
en overleg steeds naar achteren geschoven waardoor nu de tijd dringt.
We schrijven u als bestuurder nu aan, omdat wij ons zorgen maken dat bepaalde voorzieningen niet tijdig (voor 1 januari) zullen zijn gerealiseerd.
1) Restafval in kleine hoeveelheden
Dat de gemeente nu ook de mogelijkheid biedt om kleine hoeveelheden restafval aan te
bieden juichen wij toe. Maar de keuze om dit te realiseren door de opening van enkele
containers te verkleinen, maakt dat deze optie niet voor alle mensen in de binnenstad
bereikbaar wordt. In een samenleving waar ouderen en gehandicapten zoveel mogelijk
thuis moeten blijven wonen, betekent dit dat zij over de hele stad verspreid wonen.
Daarmee is er dus eigenlijk in de hele binnenstad behoefte aan die kleinere restafvalcontainers op korte afstand.
In hoeverre daarin voorzien wordt is ons onbekend aangezien wij nog geen informatie
hebben over aantal, locatie en planning van de 30L containers. Dus of iedere bewoner in de
gelegenheid zal zijn om op 1 januari restafval kwijt te kunnen.
2) Plastic afval en verpakkingen.
Het wekelijks ophalen van plastic is een grote verbetering. Wij begrijpen dat extra ondergrondse containers voor plastic en verpakkingen in de binnenstad niet realiseerbaar
zijn en zijn blij dat de lelijke oranje container op de Nieuwe Haven verdwijnt.
Inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal bij de vervuiler, de winkels, zou ideaal zijn.
Wij hopen dat het gemeentebestuur zich politiek zal inzetten voor herbruikbaarheid van
materialen en tegen overbodige verpakkingen.
3) Groenafval uit tuinen en openbaar gebied.
De pilot GFT bakken in o.a. de Raambuurt blijken alleen geschikt te zijn voor keukenafval omdat de klep te klein is voor tuinafval. Dat wordt gelukkig erkend door de gemeente, maar niet hoe dit opgelost wordt. Een tuin zal altijd extra afval geven en op bepaalde
tijden ook grote hoeveelheden.
Wij missen de informatie over de nieuwe GFT bakken en weten dus niet of je daar wel tuinafval in kwijt kunt en hoeveel dan. Noch welk alternatief er is voor het pilot gebied.
Een goede oplossing zou zijn dat Cyclus regelmatig (bv. om de week op maandag) het tuinafval op afspraak komt ophalen (vergelijkbaar met ophalen grofvuil van vroeger). Daar-

naast helpt het ook om tijdelijke seizoen verzamelpunten in de gehele binnenstad te plaatsen, vergelijkbaar met de bladerkorven die nu op bepaalde plekkende zijn neergezet.
Kortom: wij zouden graag vernemen op welke wijze de binnenstadbewoner zijn tuinafval
kwijt kan als de huidige betonnen GFT bakken verdwenen zijn
4) GFT bakken.
Wij hebben begrepen dat de huidige betonnen GFT-bakken vervangen gaan worden,
maar weten alleen dat het niet dezelfde containers zullen zijn als de pilot bakken op de
Raam en Nieuwe Haven. Op dit moment zijn er onvoldoende GFT-bakken in de binnenstad. Hoewel wij vernomen hebben dat er extra GFT-bakken geplaatst gaan worden, zien
wij ook dan nog steeds gebieden zonder GFT-bak.
Zoals gezegd, hebben wij geen informatie ontvangen over de nieuwe GFT-bakken, ondanks
verzoeken daartoe . Daarnaast is ons niet duidelijk of alle betonnen GFT-bakken wel voor
1 januari vervangen zijn. Diverse mensen krijgen de huidige bakken niet open (klep is te
hoog en te zwaar) en kunnen nu dit afval niet gescheiden aanbieden. Komt daar nog een
oplossing voor zoals bv. opstapjes?
Kunt u ons toezeggen dat de Goudse binnenstad op 1 januari alle voorzieningen heeft
zodat alle bewoners in staat zijn om hun afval gescheiden aan te bieden?
Wij zijn uiteraard nog steeds bereid mee te denken met de bijstelling en uitvoering van
het afvalbeleid en met name de afvalvoorzieningen in de binnenstad.
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