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Betreft: Advies inzake de Recycleservice 2025

Geacht college,
Als Adviesraad VWI en Adviesraad Wmo, verder aan te duiden als adviesraden, hechten wij
eraan u van een ongevraagd advies te voorzien met betrekking tot de ‘Recycleservice 2025’.
Allereerst past het ons de gemeenteraad te complimenteren met het tot dit onderzoek genomen
initiatief en onze waardering uit te spreken voor de heldere wijze waarop in de rapportage voor
verschillende (voorbeeld)huishoudtypen de afvalstromen inzichtelijk zijn gemaakt.
Naar aanleiding van hetgeen gesteld in genoemde rapportage hebben wij er behoefte aan u te
voorzien van de volgende adviezen:
1. INFRA Aruba:
o Aanpassing/verbetering van de bestaande infra, door uitbreiding van de
weegbruggen, scheiding tussen ‘bedrijfsvoertuigen’ en burgers van Apeldoorn.
o Modernere apparatuur voor het uitlezen van de pasjes en andere methode van
betaling van teveel ingeleverd afval.
o Ruimere openingstijden voor het inleveren van afval op zaterdag en nadenken
over een openingstelling op de zondagmorgen. De tijden op vrijdag voor ‘gratis’
inleveren van snoeiafval te verruimen.
2. Mogelijkheid voor inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal:
Op dit moment heeft de industrie nog geen adequate oplossing gevonden voor het
recyclen van dit materiaal. Wij denken een tijdelijke oplossing te zien in het volgende:
o Bovenstaande goederen inzamelen op basis van service.
Iedereen die kan aantonen gebruik te maken van incontinentie materiaal krijgt een extra gratis
container of een aantal vrijstellingen op zijn/haar pasje.
Gezinnen met kinderen die luiers gebruiken, kunnen op afroep een extra (luier) container krijgen
en laten ledigen. Wij adviseren, aan de laatste faciliteit, een inkomenstoets te koppelen..
3. Bereikbaarheid ondergrondse containers:
De samenleving vergrijst en niet iedereen is in staat, met een plastic zakje een lange afstand af
te leggen. Naast het voorliggende voorstel om het aantal containers uit te breiden verzoeken wij
u aandacht te besteden aan:
o De inhoud van de ‘plastic zak; niet meer dan 20 liter.
o In overleg met de VVE’s en woningcorporaties met ‘hoogbouw’ tegen
gereduceerd tarief een container te plaatsen voor plastic en groen afval.
4. Voorlichtingstraject/website:
De adviesraden zijn van mening om z.s.m. te starten met een voorlichtingscampagne en
daarnaast niet te vergeten de website aan te passen. Bij navraag blijkt dat een groot deel van de
bevolking niet op de hoogte is van de openstelling van de brenglocatie Vaassen. Daarnaast per
wijk een voorlichtingsdag te organiseren.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de genoemde recycle adviseur; wanneer wordt deze
aangesteld? Evenals de vraag hoe wordt omgegaan met het inzamelen van olie en vetten?
De adviesraden blijven graag betrokken bij de voortgang en uitwerking van het proces.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,
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