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Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Vernieuwde Afvalinzameling
Sinds een aantal weken zijn we in Uden begonnen met een vernieuwde manier van afvalinzameling,
zodat het afval beter gescheiden wordt. De nieuwe kliko’s zijn geleverd en de afvalstoffenheffing is
aangepast. Een goede ontwikkeling volgens Jong Uden. Echter, de vernieuwde vorm van inzamelen
heeft ook een negatief effect. In verschillende straten hangen bewoners de PBD-zakken aan de straat
zodra ze een volle zak hebben. Dit heeft als gevolg dat er de hele week volle zakken aan de
lantaarnpaal hangen. Dit zorgt voor een verloedering van het straatbeeld.
Jong Uden vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en vraagt het college van B&W om een oplossing.
Vragen:
1.

Is het college ermee eens dat het onwenselijk is als de PBD-zakken de gehele week aan de
lantaarnpalen hangen.

2.

Is het college bereid om na te denken over een oplossing zodat de PBD-zakken alleen in de
straat aangeboden worden vlak voordat ze worden opgehaald.

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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:
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Fractie
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Jong Uden
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Ramona Sour
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☐ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 6-2-2018
Antwoord:
1. Ja, het college is het hiermee eens.
2. Ja, het college is uiteraard bereid om na te denken over een oplossing.
Zowel in de communicatie als de regelgeving is op dit moment al opgenomen dat bewoners hun PBDzakken op zijn vroegst de avond voor de inzameling aan straat cq kroonring mogen aanbieden.

Communicatie
a) in het informatiepakket met nieuwe inzameling is dit al kort aangegeven;
b) in de aanvraagprocedure voor een kroonring wordt de aanvrager hierover geïnformeerd;
c) zodra de kroonring is gemonteerd hangt er een spelregelkaart aan met deze informatie;

Handhaving
In aanvulling hierop zijn volgende maatregelen al voorbereid en in gang gezet:
d) BOA’s geven de eerste drie maanden als gastheer uitleg over de afspraken en spelregels, wanneer
zij constateren dat van de regels wordt afgeweken;
d) via de infopagina zullen we de bewoners hierover nogmaals informeren;
f) op locaties waar deze maatregelen niet helpen, bezoeken toezichthouders de locatie en gaan met
bewoners in gesprek om de gebruiker nogmaals te wijzen op de spelregels. Daar waar niemand thuis
is wordt een herinneringskaart met deze spelregels achtergelaten. Wanneer er geen verbetering
optreedt bezoeken de toezichthouders de locatie nogmaals met een waarschuwingskaart en daar waar
kan wordt verbaliserend opgetreden. Mocht dit alsnog niet leiden tot verbetering wordt de kroonring
verwijderd.
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