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Geacht college,
Als bekend is niet de hele raad enthousiast over het door de meerderheid van de raad vastgestelde
afvalbeleid. Diezelfde meerderheid heeft uw college door € 300.000 ter beschikking gesteld om de
openingen van de ondergrondse containers te halveren.
Onder het mom “ouderen hoeven geen zware zakken te dragen” heeft u niet het werkelijke starttarief (voor
dit jaar) van € 1,60 kunnen halveren om de begroting sluitend te krijgen.
Ongetwijfeld heeft ook in de media, maar ook middels brieven en mails van inwoners vernomen dat halvering
van de opening van de containers een volstrekte idiote actie wordt genoemd en de gevolgen vindt u dagelijks
naast vele ondergrondse containers. Extra investeringen zijn nodig om vervolgens die rommel op te ruimen.
Of uit een onderzoek zal blijken dat het afvalbeleid van de meerderheid van de raad op een breed draagvlak
mag steunen, valt te betwijfelen. Wij denken van niet; bij een objectieve vraagstelling.
Onze verbazing is dan ook groot toen wij vernamen dat u van plan bent ook de afvalbakken te verkleinen.
Naar verluid omdat anders leegmaken van die bakken door vrijwilligers zeer lastig wordt.
Wij komen tot de volgende vragen.
1.
Is het bericht juist dat u de afvalbakken in de openbare ruimte laat verkleinen?
Zo ja, wat zijn de kosten van die actie?
2.
Wij vernamen dat het aantal vrijwilligers die de bakken leegmaakt is teruggelopen. Is dat juist. Zo ja,
hoeveel afvalbakken staan er in de openbare ruimte en hoeveel vrijwilligers zijn beschikbaar?
3.
Wij hebben vernomen dat het aantal vrijwilligers dat zwerfafval inzamelt de laatste maanden is
teruggelopen. Is dat juist?
Hoeveel mensen traden er medio 2019 op als vrijwilliger en hoeveel mensen staan er nu als vrijwilliger
geregistreerd bij u?
4.
Regelmatig treffen wij volle afvalbakken aan. Zo ook hier recent op de parkeerplaats Park de
Steenen Camer (foto), maar ook in Meinerswijk. Verkleining van afvalbakken
heeft een volstrekt averechts effect op het willen schoonhouden van ons mooi
Arnhem. Het idee “geen afvalbak, geen afval, mensen nemen het mee”, is
natuurlijk een volstrekt bizarre stelling.
Waarom zet u niet in op een schoon Arnhem en regelt u niet dat de afvalbakken
voldoende ruimte bieden?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Vriendelijke groet,
Nico Wiggers, fractievoorzitter
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