Geachte adviesraden WMO & VWI,
Afgelopen dinsdag (30 mei jl.) heeft het college van B&W het recycleplan vastgesteld. Hierin
het nieuwe afval-, of beter, grondstoffenbeleid van de gemeente. Het plan bevat een veelheid
aan projecten en maatregelen en velen hebben hier ook een formele of informele reactie op
gegeven, waaronder u. Grote dank daarvoor. Op basis hiervan en de reacties op onder andere
de speciale site zijn er aan het plan aanpassingen gedaan. Het betreffen dan onder andere
maatregelen ten aanzien van de grootte van de inwerptrommels voor restafval (worden kleiner
zodat men met minder zware zakken moet lopen) en er zal een proef met luierinzameling
worden gestart. Dit om te bezien of dit later in de hele gemeente toegepast kan worden. Maar
bovenal is er ook een besluit genomen door het college met betrekking tot de haken voor
plastic bij de hoogbouw.
De wijk- en dorpsraden hebben met ons hierover de afgelopen periode gesproken en hebben
ook goede voorstellen gedaan. Wij constateren echter dat de voorstellen helpen maar niet
afdoende zijn voor het totale probleem. In bijgaande brief van het college aan de raad kunt u
lezen dat er is besloten om de haken weg te gaan halen. Op logische plekken in de buurt van
de hoogbouw zullen dan ondergrondse containers voor plastic worden geplaatst. Wij gaan nu
uit van ongeveer 29 stuks. We willen dit wel correct doen, onder andere door via de haken te
communiceren waar men dan wel met het plastic heen kan en wanneer de haak definitief zal
worden weggehaald.
Naar verwachting zal de gemeenteraad over het plan begin juli besluiten. We zullen dan kort
daarna starten met de uitfasering van de haken.
Ter informatie is het definitieve plan en de reactienota bijgevoegd. U bent inspreker 16 in de
reactienota.
Nogmaals dank voor uw reactie.
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