Bespreekverslag Stichting Actiecomité Prinses Beatrix en Gemeente Aalten op
10 juli 2019 om 15.30 uur ten kantore van de Stichting Actiecomité aan de
Industriestraat te Dinxperlo
Aanwezig: Mevr. E. Geertsema en J. Heusinkveld bestuursleden Stichting Actiecomité Prinses Beatrix
Dinxperlo en J. ten Klooster en M.J. Veldhuizen gemeente Aalten.

Het doel van het gesprek wordt besproken en zal gaan over de kringloopactiviteiten in zijn
algemeenheid, het inzetten van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt en het registreren van
de kringloopgoederen ten behoeve van het hergebruik van materialen.
De activiteiten vinden plaats in de nieuwe hal aan de Industriestraat te Dinxperlo en ziet er goed uit.
Wel wordt door het bestuur aangegeven dat de hal slechts tot het jaar 2020 gehuurd is van Benard
ten Brinke. Het is dus nog wel onzeker of zij ook een langere tijd hiervan gebruik kunnen maken.
De kringloophal is in de regel zaterdagmorgen geopend. Bij uitzondering, in overleg worden soms ook
door de week goederen ingenomen en/of opgehaald.
De kringloopgoederen komen praktisch allemaal uit Dinxperlo of zo nu en dan uit de gemeente Oude
IJsselstreek. De goederen worden na schouw over de kwaliteit van hergebruik, gratis opgehaald.
Goederen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of niet verkoopbaar zijn, worden niet meegenomen
of worden slechts tegen een geringe vergoeding als grof afval bij Te Grotenhuis in Dinxperlo gebracht.
De stichting werkt met ca. 25 vrijwilligers.
Gevraagd wordt of de stichting Actiecomité ook openstaat voor het inzetten van mensen met een
beperking. Aangezien de meeste activiteiten op een zaterdagmorgen plaatsvinden is dit lastig om
deze groep hiervoor in te zetten. Er wordt niet ontkennend geantwoord maar in praktische zin met de
vrijwilligers en alleen op een zaterdagmorgen is dit niet te bewerkstelligen.
Met betrekking tot de registratie van de kringloopgoederen legt de gemeente het doel van het
verzamelen van de gegevens voor hergebruik en naar soort uit. Registreren blijkt mogelijk te zijn en
de gemeente kan rekenen op medewerking door het verstrekken door de stichting Actiecomité Prinses
Beatrix van deze gegevens voor de registratie. Er zitten wel enkele aannames in qua gemiddeld
gewicht naar soorten kringloopgoederen.
Van gemeentezijde zullen kengetallen qua gemiddeld gewicht etc. alsmede een excel-bestand aan
het bestuur gemaild worden. Het bestuur is bereid begin het jaar 2020 de gegevens over het jaar 2019
te verstrekken.
Het was een fijn gesprek en vanuit de gemeente werd bedankt voor de openheid. Ook is gevraagd of
er van de zijde van het bestuur nog vragen richting de gemeente zijn. Behoudens de ongewisheid
over het gebouw voor de langere termijn, bleek dit niet het geval te zijn.
Er is toegezegd dat de gemeente een bespreekverslag maakt en het bestuur een exemplaar van dit
verslag zal ontvangen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt het gesprek onder dankzegging wegens ieders inbreng gesloten.

Aalten, 10 juli 2019
M.J. Veldhuizen

