Woensdrecht
Met enige verbazing heeft CDA Woensdrecht kennis genomen van het persbericht “Wijziging
Milieu straten Saver” van 18 december 2018. Hierin kondigt Saver/Gemeente Woensdrecht
aan dat de regels voor de milieustraten veranderen per 1 januari 2019. Voor CDA
Woensdrecht een grote verassing, temeer omdat over dit punt, de raad op geen enkele wijze
vooraf is geïnformeerd.
Onze fractie stelt hierover de volgende vragen:





Er wordt in het persbericht gesproken over "dat er veel bedrijfsafval naar de
milieustraten gebracht wordt", kan de wethouder een specificatie geven van het aandeel
bedrijfsafval/particulier afval voor de verschillende milieustraten van Saver?
Op basis waarvan kan Saver concluderen dat het om bedrijfsafval gaat?
Gelden de regels ook voor de gratis route? (groen afval)

CDA Woensdrecht is evenals het college en Saver van mening dat bedrijfsafval niet thuis hoort
op de milieustraat, echter CDA Woensdrecht vindt ook dat dit voor een gedeelte afgedekt wordt
door een maximaal aantal gratis tikken beschikbaar te stellen per woonadres in de gemeente
Woensdrecht?
- Waarom denkt Saver/het college hier anders over?



Op welke wijze wordt er bij de gewijzigde toegangsregels omgegaan met leaseauto's of
bestelauto's in particulier bezit?
Waarom wordt een dergelijk belangrijke wijziging pas 12 dagen voor de daadwerkelijke
ingang van de gewijzigde regels gecommuniceerd met de raad en de bevolking?

De drempel om afval naar de milieustraat te brengen moet zo laag mogelijk zijn volgens CDA
Woensdrecht. Dit voorkomt in onze ogen dat men op andere wijze, dan het aanleveren bij een
afvalverwerker met afval wordt omgegaan.
CDA Woensdrecht wil het aantal afvaldumpingen zo mogelijk minimaliseren. Het aanleveren van
bedrijfsafval, wat enkel in Roosendaal mogelijk is, helpt hier volgens CDA Woensdrecht niet aan
mee.



Kan er gekeken worden of bedrijfsafval aangeboden kan worden bij al onze
milieustraten? (tegen betaling)
Op welke wijze wordt er gekeken of het aantal afval dumpingen naar aanleiding van het
wijzigen van de gecommuniceerde regels niet gaat stijgen?

Wij zien de beantwoording van de vragen tegemoet.
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