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Aanleiding
Vragen van de fractie van de PP over de brieven die inwoners van Bredevoort hebben ontvangen over
omgekeerd inzamelen.
Inhoud mededeling
Juist om tegemoet te komen aan de geluiden van bewoners uit de oude kern van Bredevoort, bieden
wij hun ondergrondse containers aan voor zowel restafval, als voor pmd en papier. De andere
huishoudens – dus buiten de oude kern - krijgen net als centrumbewoners van Aalten, Dinxperlo en
de Heurne alleen voor restafval een ondergrondse wijkcontainer. Juist om verwarring te voorkomen
zijn er voor de informatieve inloopbijeenkomst twee verschillende uitnodigingsbrieven verstuurd; een
voor de bewoners van de oude kern en een voor de andere bewoners.
De bewonersbrief van ROVA gaat heel specifiek over de mogelijkheid om de groene container om te
laten wisselen voor een grotere. Met ROVA is afgestemd om deze brief vóór de inloopbijeenkomst te
laten bezorgen. We kunnen de bewoners dan namelijk ook hierover op de inloopbijeenkomst uitleg
geven en de vragen voor hun specifieke situatie beantwoorden. Uiteraard kunnen de bewoners ook
aangeven wat ze ervan vinden en alternatieven aandragen.
Bewoners van hoogbouw- en appartementencomplexen krijgen afzonderlijk bericht over een voorstel
voor het scheiden van afval. Daar wordt maatwerk toegepast.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

31/2016 Vragen voor het College/Rova.
a. In Bredevoort heerst erg veel verwarring (zie o.a. facebook-pagina Bredevoort Alive) over de
bezorgde brieven vanuit Rova over het omgekeerd inzamelen. Er lijken een drietal
verschillende brieven bezorgd te zijn:
1.Brieven bij inwoners van het “oude centrum”van Bredevoort die uit de brief kunnen lezen
dat alle afval in ondergrondse containers gebracht moet worden, behalve de gft; deze wordt
een keer per veertien dagen opgehaald
2. Brieven waarin wordt aangekondigd dat alleen het restafval in een ondergrondse
container gebracht moet worden
3.Sommige adressen hebben alleen brieven gehad waarin aangekondigd werd dat men een
grotere gft-container kan aanvragen
b.
In die laatste brief wordt niet aangekondigd dat er op 6 september een informatieavond is
(Grachthuijs)
Vraag: Kan het College bevorderen dat er éénduidige informatie op hetzelfde moment voor alle
inwoners van Bredevoort komt?
Dat kan door een brief met een soort van algemene uitleg, em daarnaast een brief over de situatie
per adres.
Fractie van Progressieve Partij
Joop Wikkerink
(inwoner van m.i. oude kern met alleen een brief over een grotere groene container.)

