Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Papiercontainer op het Dr. van Doornplein, Abcoude
Op het Dr. van Doornplein staat een container (type zeecontainer) voor de
inzameling van oud papier. Sinds enige tijd wordt door inwoners veel overlast
ervaren rond deze container. Met name doordat het papier uit de container waait,
dan wel rolt, en mensen bij een volle container hun papier naast of voor de container
zetten.
Voorheen stond hier een ander type container, waarbij luiken aan de bovenzijde van
de container zaten. Ook hierbij was zo nu en dan sprake van overlast doordat
mensen afval naast de container zetten, maar het papier kon bij dit type container er
niet zomaar uitwaaien of rollen.
Wij hebben in maart van dit jaar ambtelijke vragen gesteld over dit probleem. Daarbij
werd aangegeven dat er sinds 1 januari een ander type container staat omdat er met
een nieuwe inzamelaar gewerkt wordt en dat de problemen aangepakt zouden
worden middels het vaker legen van de container, borden met het verzoek het papier
achterin de container te deponeren en markering op de weg. Daarnaast zouden er
nadere afspraken gemaakt worden met de school en de hockeyvereniging.
Voor alsnog hebben deze maatregelen het probleem, ruim 3 maanden later, niet
opgelost, ondanks meerdere verzoeken van inwoners hiertoe.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een aantal vragen aan het college:
1. Is uw college met ons van mening dat de uitgevoerde maatregelen
onvoldoende zijn gebleken? Zo ja, wat is het college voornemens te doen om
het probleem op korte termijn alsnog op te lossen? Zo nee, waarom niet?
Uit de antwoorden op de eerder gestelde vragen bleek dat de huidige inzamelaar
alleen dit type containers aanbiedt.
2. Is het mogelijk om, wellicht met een andere inzamelaar, toch een
containertype te kiezen waarbij de kans op het eruit waaien dan wel rollen van
papier minimaal is? Zo ja, bent u hiertoe bereid?
Naast de eerder genoemde maatregelen zijn inwoners die dat eerder geweigerd
hebben, opnieuw aangeschreven voor het ontvangen van een papiercontainer voor
de inzameling aan huis. Dit om de druk op de container op het Dr. van Doornplein te
verlagen, dan wel deze container op termijn overbodig te maken.
3. Wat zijn de resultaten van deze aanschrijving van de inwoners?
In de augustus wordt geen papier ingezameld aan huis. De fractie van D66 heeft hier
recentelijk schriftelijke vragen over gesteld. Ondanks de vakantieperiode hebben
veel huishoudens toch ook in de maand augustus een volle container. Het niet
ophalen van het papier in deze maand verhoogd dan ook de druk op de openbare

containers in de gemeente, waaronder die op het Dr. van Doornplein. De suggestie
van D66 om papier ook in de maand augustus in te zamelen, desnoods met betaalde
krachten, is wat PvdA/GroenLinks betreft dan ook een goed idee. De opbrengsten
van het oud papier zouden de kosten hiervoor namelijk beperkt moeten houden.
4. Is uw college voornemens om vanaf volgend jaar ook in de maand augustus
papier in te zamelen? Zo niet, wat zijn daartegen de bezwaren?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

