
 

 

Gebruikmakend van het vragenhalfuurtje van 25januari 2010 wil EVA de volgende vraag 
stellen: 

Al een aantal jaren vraagt deze gemeente haar burgers het afval gescheiden aan te leveren. 
Naast papier en glas is daar sinds 2010 het plastic bij gekomen. 

Het gescheiden aanleveren van bovengenoemde producten vraagt van de burgers naast 
extra werk ook veel discipline. Voor het apart verzamelen van het afval moet er nu wekelijks 
drie keer gelopen worden naar de speciaal daarvoor bestemde bakken. Soms ook nog naar 
verschillende locaties. De grijze bakken voor de rest van het huisvuil zijn daardoor nog maar 
half vol. Echter de prijs voor het ophalen van huisvuil wordt niet verlaagd. 

Eva is te horen gekomen dat verschillende bewoners vorig jaar het gescheiden afval bij het 
afvalscheidingstation zelf hebben aangeleverd mede met ander klein chemisch afval. Het 
verwonderde de bewoners dat zij op het afvalscheidingstation alles in een containerbak 
konden gooien. De conclusie die bewoners terecht trokken was dat zij het dan niet meer 
hoefde te scheiden als toch alles in een bak werd gegooid. Enkele bewoners wilden het nog 
een kans geven maar verschillende gaven te kennen het afval niet meer gescheiden te 
houden en het voortaan weer, zoals van oudst, in de grijze bak te gooien. 

In het schrijven met betrekking tot de nieuwe afvalpas schrijft u onder andere: 
“U moet uw afval gescheiden aanleveren. Dit bespaart verwerkingskosten” .  

Wanneer de gemeente Albrandswaard werk wil maken van het gescheiden aanleveren van 
afval dan moet de gemeente hier zelf ook werk van maken.  

De vragen van Eva luiden dan ook:  

- Waarom houdt men zich op het afvalscheidingstation niet getrouw aan de regels? 
- Hoe kan en mag u van burgers verwachten het afval gescheiden aan te leveren als  u zelf 

niet het goede voorbeeld geeft? 
- De verzamelbakken voor plastic hebben een oranje kleur. Dit ontsiert het straatbeeld.  

Zijn er mogelijkheden om deze bakken een andere kleur te geven die beter in het 
straatbeeld passen zoals de grijze en groene bak. 

- Is de gemeente Albranswaard in de toekomst van plan om deze bakken ondergronds te 
maken. 
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