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Advies Het Nieuwe Inzamelen

Geacht College,
Gaarne willen wij u adviseren om bij beslissingen die ingrijpen in het dagelijks huishouden van bewoners,
zoals het Nieuwe Inzamelen, de onderbouwing van uw beslissing beter en effectiever te communiceren
naar bewoners.
Ook adviseren wij u in een vroeg stadium de wijkraad en andere bewonersorganisaties bij de wijze van
uitvoering van deze besluiten te betrekken.
Wij brengen u nu dit advies uit, omdat na Lunetten en Overvecht de andere wijken gaan volgen.
Wij constateren dat de wijze waarop de communicatie en informatie nu gebeurt ontevredenheid oplevert.
De Wijkraad vindt het uiteraard van belang dat huisvuil goed gescheiden wordt en hergebruikt wordt en
staat achter het besluit van Het Nieuwe Inzamelen. Echter de wijze waarop dit gebeurt kan veel beter.
Zo vragen wij ons af waarom er geen alternatieven aangeboden zijn. Het grote aantal containers dat nu in
de tuinen of voor de schuren van eengezinswoningen komt te staan kan minder. Dit aantal is een bron van
zorg en ontevredenheid. Waarom niet de mogelijkheid geboden om het papier/karton in de ondergrondse
containers te blijven deponeren? Ook zijn er varianten mogelijk waarbij bewoners een container delen.
Verder zijn de ‘minicontainers’ grote bakken, die kleiner kunnen. De vele eenpersoonshuishoudens hebben
zeker geen grote ‘minicontainers’ nodig.
De Wijkraad Overvecht heeft geruime tijd geleden al gevraagd om betere informatie en gevraagd om
behandeling door Stadswerken in de vergadering van november vorig jaar. Dit heeft helaas tot op vandaag
niet tot volledige informatie geleid.
Er zijn 22 en 24 april inloopavonden georganiseerd. Er hadden echter maanden geleden informatieavonden georganiseerd moeten worden waarin plenair besproken werd hoe bewoners hun afval
gescheiden aan kunnen leveren. Dan had ook de mening van de bewoners meegenomen kunnen worden
in de plannen.
Dit zou bijgedragen hebben aan het ontwikkelen van het milieu- en duurzaamheidsbewustzijn van
bewoners. Bovendien kan dan veel beter uitgelegd worden hoe het onderscheid te maken wat tot welke
soort afval hoort.
Dat bewoners nu voor een fait accompli geplaatst worden is een gemiste kans.
Inloopavonden is niet het geschikte middel om bewoners effectief te informeren. De verstrekte folder is
daar eveneens onvoldoende voor.
Verder is de informatie in de aankondigingbrieven op een aantal punten juridisch onjuist.
Het enige punt waar volgens deze brief een zienswijze tegen kan worden ingediend is de locatie van de
ondergrondse containers voor restafval. Bovendien werd de informatie zo gepresenteerd als zouden alle
besluiten vaststaan. Dit blijkt niet juist te zijn.
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Verder vragen wij aandacht voor een belangrijk punt. De ondergrondse containers moeten ook bereikbaar
zijn voor bewoners met een beperking, bv. rolstoelgebruikers en visueel gehandicapten.
Verder een opmerking bij de vormgeving van de bijbehorende folder: de rijtjes wat wel en niet bij het GFT
mag hebben een groene en rode achtergrond. Voor slechtzienden en voor ouderen is dit niet leesbaar. Het
is van belang om uw folders een ongekleurde achtergrond te geven als u wilt dat deze gelezen worden.
Graag vernemen wij uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Jasper Fastl
Voorzitter Wijkraad Overvecht
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