Besprekingsverslag bezoek Aalbers op 31 januari 2019 om 16.00 uur
Aanwezig: Frank Aalbers, Jan ten Klooster en Martin Veldhuizen
Voor het inzichtelijk maken van de totale afvalstromen binnen de gemeente Aalten is een gesprek met
Aalbers gepland om duidelijkheid en inzicht te krijgen in de omvang en de aard van de
Kringloopactiviteiten.
Aalbers is in de hal tegenover de onderneming begonnen met Kringloopactiviteiten. Hiervan hebben
zij de gemeente in kennis gesteld.
Zij ontvangen goederen die zij vervolgens in de hal te koop aanbieden. In de regel zijn het goederen
die in een redelijke staat zijn en verkocht kunnen worden.
Door de gemeente wordt gevraagd om periodiek een opgave te verstrekken van de tonnage goederen
die via de Kringloop lopen. Aalten heeft reeds een laag aantal voor restgoederen en zou op deze wijze
nog beter kunnen worden neergezet.
Dit verzoek zal ook aan Dorcas en Prinses Beatrix in Dinxperlo worden gedaan. Aalbers vraagt of zij
voor de registratie een vergoeding kunnen ontvangen. Aangegeven wordt dat een vergoeding vanuit
de gemeente Aalten niet mogelijk is.
In de bespreking wordt ook aangegeven dat er mogelijkheden zijn om mensen met een
arbeidsbeperking in te zetten bij de kringloopactiviteiten alsmede de werkzaamheden bij Aalbers.
Frank Aalbers geeft aan dat hij al mensen van deze doelgroep heeft ingehuurd en hij open staat om
meer mensen aan te nemen. Wel zegt hij dat er wel een goede begeleiding van deze mensen dient te
zijn.
Op de vraag om kringloopgoederen bij de aanbieders op te halen wordt gesteld dat zij tegen een
bescheiden vergoeding bereid zijn deze goederen op te willen halen.
Ook wordt de vraag naar verwerking van piepschuim neergelegd. Rova vervult deze dienst niet en
gevraagd wordt of Aalbers een container wil plaatsen voor het inzamelen van piepschuim. Aalbers
verleend hierbij de medewerking.
Vervolgens wordt een rondleiding gegeven in hal van de kringloopgoederen. Deze hal maakt een
verzorgde indruk.
Niets meer aan de orde zijnde vertrekken wij weer om ca. 17.15 uur.

