
 

 

  

Agendapunt 10 Nadere invulling Grondstoffenplan 
 

Het milieu en gescheiden afval is een begrip waar iedere burger zich steeds meer 
bewust van is. Restafval zal daardoor steeds verder afnemen de komende jaren 

en goed dat de gemeente nu met de nadere invulling van het grondstoffenplan 
komt. 
 

De proef in Boxtel Oost is, zoals we kunnen lezen, zeer positief ervaren. De 
wethouder heeft tijdens eerdere vragen hierover steeds aangegeven op andere 

plekken in de gemeente ook pilots te gaan starten, helaas is dat, tot op heden 
niet gebeurd. 
 

Ons wordt gevraagd in te stemmen met scenario 4, waarin de frequente van 
inzamelen zal gaan veranderen. Zeker goed dat in de zomerperiode de groene 

kliko iedere week wordt gehaald, scheelt een hoop ongedierte en stank. 
Waar we wel vragen over hebben is de extra inzet van de Boa’s en de betaling uit 
de afvalstoffenheffing. Dat laatste bevreemdt ons met name. Is dit wettelijk 

toegestaan? En waar worden Boa’s voor ingezet? Op het handhaven van kliko’s 
die te vroeg en/of te lang buiten gezet worden? Zijn Boa’s op dat moment ook 

bevoegd om te bekeuren? 
 
In het kader van gescheiden afval inzamelen kwam ons gisteren ter oren dat de 

doppeninzameling voor KWF per 1 oktober gaat soppen. Ongelofelijk jammer dat 
wij als gemeente schijnbaar niet in staat zijn om een inzamelpunt mede te 

faciliteren. We hebben overwogen hiervoor een motie in te brengen maar we 
gaan er eigenlijk vanuit dat we unaniem zo’n goed initiatief steunen en weer een 
inzamelpunt gaan realiseren zoals we bijvoorbeeld ook de Samenloop voor Hoop 

steunen. 
 

Hoe ziet u verder de weg van de geleidelijkheid naar scenario 2? U heeft altijd 
het streven gehad 0 kilo restafval in 2050, maar dat lijkt ons toch een utopie. 
Naar onze mening zal ieder huishouden enig restafval blijven produceren. We 

horen graag hoe u daar naar toe wilt gaan werken. 
Wat ons zorgen baart is dat het mogelijk is dat zwerfafval sterk toe zal nemen. 

We zien nu al op verschillende plekken in de gemeente dat er met enige 
regelmaat vuilnis wordt gedumpt, voorbeeld het afvalnet aan Tongeren, deze zit 

zeer regelmatig vol met huisvuil. Sterker nog, de vuilniszakken worden zelfs 
naast de afvalnetten gezet. Zwerfafval blijft voor ons een aandachtspunt. 
 

Wellicht hebben we het niet goed begrepen. Klopt het dat Hoogheem bij het 
aanleggen van ondergrondse afvalcontainers niet wordt meegenomen? En zo ja, 

waarom wordt dit bij onze grootste hoogbouw niet ingevoerd? 
 
Daarnaast hebben we begrepen dat bij de senioren- en aanleunwoningen 

Smalwaterhof,  Simeonshof, Den Bongerd, Ten Breukelen en nog meer van deze 
hoogbouw in de Annastraat geen afvalscheiding wordt toegepast. Hoe gaat u er 

voor zorgen dat dat wel gaat gebeuren? Heeft JOOST daar geen taak in?  
 
Ook willen we aandacht vragen voor een steeds groter wordende groep 

arbeidsmigranten. Zij zijn, over het algemeen, niet bekend met onze manier van  



 

 

 

 
afval inzamelen. Hoe neemt u hun hierin mee zodat ook zij milieubewust mee 

gaan doen in de gemeente. In onze ogen zou begrijpelijke communicatie in hun 
taal een goede optie zijn.  

 
Tot slot nemen we u graag even mee terug naar het verleden. Indachtig de 
vergadering van 12 mei 2015. Daarin werd het amendement van BALANS 

aangenomen, waarmee is besloten dat er in de toekomst in ieder geval minstens 
het huidige aantal afvalbakken blijft bestaan. We hebben echter nooit meer iets 

over dit aangenomen amendement gehoord. Daarom gaat onze fractie ervan uit 
dat de aantallen nog steeds minimaal gelijk zijn aan 4 jaar geleden en dat dit 
ook minimaal zo blijft de komende tijd. Wilt u dat bevestigen? 

 
Scenario 4 lijkt ons, voor nu, de beste van de 4 benoemde opties en we zien de 

verdere uitwerking met planning graag tegemoet. 
 
Gezien de nog te voeren scenariodiscussie lijkt ons temporisering in de eerder 

uitgesproken ambities met betrekking tot afval en energie noodzakelijk, 
bovendien neemt daarmee het gehalte aan luchtfietserij af en de realiteitszin 

toe.  
 


