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Geacht college,
Betreft : ophalen van afval en invoering van het Diftar.
Met uw brief van 24 mei 2018 reageert u op onze brief van 17 mei j.l. betreffende de
omruil van afvalrolcontainers. In onze brief hebben wij bezwaren geuit over de omruil
van de bestaande afvalcontainers voor nieuwe containers met een inhoud van 240
liter. Bezwaren onzerzijds waren o.a. de grote inhoud van de containers, waardoor
die, wanneer ze goed gevuld zijn voor veel oudere bewoners en mensen met een
lichamelijke beperking moeilijk te verplaatsen zijn, de mogelijke stankoverlast door de
lange tijd dat ze, bij een juiste scheiding van het afval, gevuld zullen zijn en de plaats
die ze innemen in de vaak niet al te grote bergruimtes bij veel woningen. Veel
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking hebben daar grote bezwaren
tegen.
In uw brief van 24 mei gaat u uitvoerig in op de bezwaren en geeft u ook de motieven
aan waarom voor de containerinhoud van 240 liter gekozen is. Wij betreuren het zeer
dat dit niet is gebeurd in de brief waarin de bewoners van de invoering van het diftar
en de omruiling van de containers op de hoogte werden gebracht. Was dat wel
gebeurd dan zou dat waarschijnlijk veel onvrede bespaard hebben.
Wij zijn het met u eens dat gewenning tijd vraagt. Daarom zullen wij de inhoud van
uw brief van 24 mei voorlopig voor kennisgeving aannemen. Daarbij rekenen we
er op dat bij eventuele klachten inderdaad maatwerk zal worden geleverd.
Bijvoorbeeld als een bewoner vindt dat hij of zij een afvalcontainer van 240 liter te
moeilijk / te zwaar te verplaatsen vindt. Een goed gevulde restafvalcontainer is al
zwaar en een goed gevulde gft – container is over het algemeen nog zwaarder.
Zeker in het gft – seizoen. Daar waar buren te hulp willen schieten is dat natuurlijk
mooi meegenomen, maar het moet niet zo zijn dat die als het ware gedwongen zijn /
worden de helpende hand toe te steken. Dat is door diverse omstandigheden niet
altijd mogelijk of wenselijk. Dat geldt ook voor de inhoud van de containers. Drie
containers van 240 liter (papier, restafval en gft) in een kleinere schuur nemen heel
veel plaats in. Daarom moet het mogelijk zijn dat de containers zonder bezwaar voor
kleinere exemplaren (van 140 liter) kunnen worden ingeruild. Als Bondenberaad

zullen wij daarom de gang van zaken hieromtrent nauwlettend volgen en indien nodig
opnieuw aan de bel trekken om een adequate oplossing te vinden.
Ook willen wij u nog wijzen op het feit dat veel ouderen genoodzaakt zijn gebruik te
maken van incontinentiemateriaal en deze niet voor langere tijd in hun schuur willen
opslaan wegens de stankoverlast. Wij dringen er daarom op aan hiervoor op korte
termijn een oplossing te zoeken.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Namens het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes,
Hoogachtend,
T.A.B. Snel, secretaris.

