SCHRIFTELIJKE VRAAG
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: Milieustraat
Al weer een paar jaar is de milieustraat heringericht. Je volgt als klant een route om je afval af te
leveren. Er zijn diverse afvalsoorten. Klanten met diverse afvalsoorten staan echter allemaal in één en
dezelfde rij te wachten Er ontstaat vaak een wachtrij, omdat iedereen door een flessenhals heen moet.
Dit is niet gewenst.. Bepaalde klanten zijn het wachten soms beu. Zij keren om en voeren op een
andere wijze hun afval af. Dit werkt het verkeerd omgaan met verwerking van afval in de hand.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1.

Bent u met ons van mening dat een goede inrichting van de milieustraat wachtrijen kan
voorkomen?

2.

Bent u met ons van mening dat de huidige inrichting onvoldoende functioneert?

3.

Zo ja, gaat u maatregelen nemen om hier met spoed iets aan te veranderen?

4. Zo ja, wilt u de raad over deze maatregelen informeren.
Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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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: 6-3-2018
Antwoord:
1)

Ja, een terrein en inrichting gebaseerd op piekmomenten kan in veel gevallen wachtrijen

voorkomen. Het betekent wel in verhouding een zeer groot terrein en veel mankracht voor het aantal
bewoners van onze gemeente, de hoeveelheid afval en daarmee een overmatig grote investering en
beheerkosten.
2)

De huidige inrichting is voldoende voor de hoeveelheden afval die afgelopen jaren is gebracht en

voldoet voor de aantallen bezoekers. Wel heeft de milieustraat in 2017 zo’n 5.000 meer bezoekers
ontvangen dan in alle voorgaande jaren, terwijl de hoeveelheid afval niet in deze verhouding is
meegegroeid. De groei in aantal bezoekers is flink (25%) en wordt de milieustraat niet verspreid
bezocht. Dit zorgt voor dal- en piektijden en in laatste geval tot de genoemde wachtrijen. Favoriete
dagen zijn de vrijdagen en zaterdag. Woensdag lijkt ook steeds meer in trek te komen, terwijl de
maandag juist een rustige dag is. Communicatie hierover kan een meer gespreid bezoek bevorderen.
Afgelopen maanden is bovendien veel meer groenafval naar de milieustraat gebracht in vergelijk met
andere jaren. Dit zal een gevolg zijn van het verlagen van het groentarief naar gratis.
3)

Nagegaan zal worden of deze grotere toestroom blijvend is en welke maatregelen mogelijk zijn

om deze beter op te vangen. Een aanpassing in de inrichting is niet eenvoudig te realiseren, maar
wordt wel bekeken net als de huidige werkwijze en bezetting. Indien met de maatregelen kosten
gemoeid zijn, zullen deze meegenomen worden in het offertetraject van de begroting.
4)

Ja, de raad wordt ingelicht zodra duidelijk is welke maatregelen getroffen worden.
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