Vragen divers
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Onderwerp: Nieuwe duobakken.
Gesteld door:
Datum:
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Deadline:

PvdA / M. van Erp
30 januari 2014
Marcel Bax
Jan Peels / Sieb Wedzinga
28 februari 2014

Vraag:
Het betreft het invoeren van de duobakken. Er hebben onze fractie vele klachten bereikt bij
het invoeren van het oude naar het nieuwe afvalsysteem. Over het (te) laat ledigen van de
vuilniscontainers bij de appartementen, de wagen niet de straat in kan en men (ouderen) ver
moet lopen met de duobakken enz. enz. Ook vraagt onze fractie zich af hoe u het probleem
gaat oplossen bij de appartementen aan de Eindhovenseweg/Valkenstaete, waar ze nu nog
kleine bakjes hebben.
Bovendien wil onze PvdA fractie aandacht vragen voor het nieuwe systeem per 1 februari,
dat je aan het overslagstation aan de milieustraat alleen nog maar kan pinnen. Dit dient goed
gepubliceerd te worden.

Antwoord:
De invoering van zgn. “alternerende inzameling” van huishoudelijk afval is naar
tevredenheid verlopen. Uiteraard zijn wij hier en daar op probleemsituaties gestuit. Zo bleken
sommige bewoners van appartementen een duobak te bezitten, maar over onvoldoende
ruimte te beschikken om twee containers te plaatsen. Al deze gevallen zijn opgelost. De
huishoudens die tot dusver emmertjes gebruikten, hebben alle een brief ontvangen van Cure
afvalbeheer met daarin een voorstel voor een tijdelijke dan wel definitieve oplossing. Om
optimaal te profiteren van de veel efficiëntere inzet van de zijlader, zijn sommige bewoners
verzocht hun container op een andere plaats aan te bieden dan zij tot nu toe gewend waren.
Wanneer hier nog bijstellingen wenselijk zijn, dan zullen die uiteraard doorgevoerd worden.
Wij onderzoeken nog de mogelijkheden om inwoners die geen gebruik wensen te maken van
betaling per PIN aan de milieustraat tegemoet te komen. Overigens is afgesproken om soepel
met de gewijzigde betalingswijze om te gaan: contante betaling blijft nog enkele maanden
mogelijk.

