Aan:
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC ALMELO
Van:
(naam)
(straatnaam en huisnummer)
(postcode en woonplaats)
Betreft: Het ophalen van het restafval (grijze container) 1 x per 4 weken
Almelo, 8 februari 2015
Geacht College,
Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om met ingang van 1 oktober 2015
het restafval 1 keer per 4 weken te halen is op zijn zachtst gezegd curieus. Vorig jaar, 2014 bestond
er reeds een dergelijk voornemen. De Partij Van de Arbeid heeft in januari 2014 aangegeven in te
stemmen indien er voldoende plaatsen zijn voor het inzamelen van plastic afval, voorzieningen voor
mensen met kinderen in de luiers en dat de burgers hun groenafval gratis mogen storten aan de
Turfkade. Het resultaat was dat dit voornemen, terecht in de ijskast werd geplaatst.
De gemeente Almelo komt hierop terug en komt wederom met het voornemen het restafval 1 keer
per 4 weken te halen.
Vanuit mijn immer bescheiden instelling stel ik u de volgende vraag. Waarom?. Er zijn nog geen
voldoende plaatsten voor het inzamelen van plastic, voorzieningen voor mensen met kinderen in de
luiers en niet iedereen kan zijn groenafval naar de Turfkade brengen. Argumenten voor mijn gerezen
vraag:
-Er zijn stadsdelen met onvoldoende plaatsten voor plasticinzameling
-Welke voorzieningen bestaan er voor mensen met kinderen in de luiers en waarom wordt deze
bevolkingsgroep, om het maar recht voor de raap te zeggen een andere behandeling toegedeeld dan
anderen.
-Er zijn mensen die het groenafval niet naar de Turfkade kunnen brengen.
Naast deze argumenten is ondergetekende bang voor de volgende zaken.
-Er bestaat het risico dat er restafval verdwijnt op plaatsen daar waar het niet thuis hoort
-Ondergetekende denkt dat het voornemen niet is ingegeven door zorg voor het milieu maar is
ingegeven door een eenzijdige drang naar het binnen halen van geld.
Indien de gemeente Almelo denkt dat dit voornemen geld gaat besparen slaat de gemeente de plank
mis. Indien er minder frequent afval zal halen verdwijnen er met een grote mate van
waarschijnlijkheid banen bij Twente Milieu (de mensen de het afval halen). Tevens zal er een
overcapaciteit ontstaan bij de verbrandingslocaties.
Ondergetekende ziet tevens in generlei vorm een financiële beloning voor de goedwillende burger.
Ondergetekende maakt dan ook bezwaar tegen dit voornemen en vraagt antwoord op de volgende
vragen:
-Wat zijn de voorzieningen die de gemeente gaat treffen om te verwachten problemen?
-Gaat de afvalstoffenheffing omlaag?. (Indien dit niet zo is, zijn er acties te verwachten)
In afwachting van uw antwoord teken ik,
Hoogachtend,
(naam)

