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Motie vreemd aan de orde van de dag

3
De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op/2 juli 2012
Overwegende
Dat het scheiden van het afval aan de bron als doelstelling breed wordt ondersteund en verder
navolging en uitwerking verdient.
Dat op meerdere plaatsen in de gemeente Valkenswaard openbare afvalbakken zijn geplaatst met als
doel om het creëren van zwerfvuil tegen te gaan en de bewoners en bezoekers van de gemeente
Valkenswaard een mogelijkheid te bieden om afval weg te gooien.
Dat de bedoelde afvalbakken geen mogelijkheden bieden om afval te scheiden aan de bron en dus alle
soorten afval in deze bakken zullen worden geplaatst.
De er systemen zijn waarbij de afvalbakken de mogelijkheid geven aan de gebruiker om in een viertal
compartimenten van de bakken de verschillende soorten afval te deponeren en op die wijze
medeverantwoordelijkheid te geven ten aanzien van het scheiden van afval aan de bron.
Dat de gemeente Valkenswaard een voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot het stimuleren van het
gescheiden aanleveren van afval en het bovengenoemde een realistische invulling is van deze
voorbeeldfunctie.
Dat het niet realistisch is om alle openbare afvalbakken in eens te vervangen door de hierboven
bedoelde bakken.

Verzoekt het college

Om bij de vervanging van de op dit moment geplaatste openbare afvalbakken over te gaan op
plaatsing van afvalbakken waarbij de gebruiker te mogelijkheid wordt geboden om het (zwerf)afval
gescheiden aan te bieden en in de bakken te plaatsen.
Uw raad op de hoogte te stellen op welke termijn en met welke dooploopsnelheid de huidige openbare
afvalbakken worden vervangen..
En gaat over tot de orde van de dag
Fracti

