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Reactie op stopzetten oud-papier-regeling en verzoek tot reactie

Aan: Burgemeester en Wethouders (t.a.v wijkwethouder R. de Heer), Gemeenteraad Zwolle (verzoek aan
raadsgriffie om het door te sturen naar de alle raadsfracties) en wijkmanager Suzan Douwsma
cc: secretariaat wijkvereniging
L.S.,
Met grote verbazing hebben wij, als bestuur van de wijkvereniging Veeralleekwartier, kennis genomen van
de plannen om de vergoeding voor het oud papier niet meer uit te keren aan de diverse clubs en
verenigingen.
Allereerst vinden wij het vreemd dat wij als wijkvereniging dit uit de krant moeten lezen en niet als direct
betrokkene eerst zijn geïnformeerd. We dachten dat we in de gemeente Zwolle samen werken maar in dit
geval is dat niet gebeurd.

Daarnaast willen wij in het kort de achtergrond van deze oud-papier-vergoeding schetsen. Vele
jaren geleden heeft onder meer onze wijkvereniging zich sterk gemaakt om oud papier zelf in te
zamelen en samen met de ROVA op te halen. Deze actie werd geheel door vrijwilligers opgezet
en de opbrengst ging naar de wijkvereniging.
Enkele jaren geleden is de wijkvereniging en de wijkbewoners gevraagd mee te werken aan
omgekeerd afval inzamelen. Het Veeralleekwartier diende toen zelfs als pilot voor de rest van
Zwolle. Eén van de consequenties was dat het oud papier dan via containers werd ingezameld.
Daar waren, in eerste instantie, de meeste bewoners niet blij mee maar wij, als wijkvereniging,
hebben de bewoners er van kunnen overtuigen dat dit toch verstandig en ook vooral duurzaam
was, omdat er dan meer papier gescheiden zou worden ingeleverd.
Uiteindelijk zijn de containers er gekomen en afgesproken is dat de opbrengst voor de
wijkvereniging zou blijven. Daarnaast ging er in het begin nog een vrijwilliger mee om de bakken
recht te zetten voor de ROVA. Later was dat niet meer nodig. De huidige manier van oud papier
inzamelen is dus een gevolg van een keuze van de gemeente Zwolle om de inzameling anders in
te richten.
Het schetst onze verbazing dan ook dat er nu wordt gezegd dat wij als wijkvereniging geen vergoeding
meer krijgen omdat we er ook niets meer voor doen. Nee, dat is gemakkelijk maar niet zuiver. Eerst de
inzameling afpakken en dan zeggen dat je er niets meer voor doet en dan de vergoeding intrekken.
Wij vinden dat dit echt niet kan.
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Verder staat in het krantenartikel (De Stentor 22 juni 2017) dat er nog wel geprofiteerd kan worden van de
opbrengsten van het oud papier door initiatieven op gebied van afvalverwerking. Maar hoe en wat is
geheel onduidelijk !
Het Veeralleekwartier is als eerste in Zwolle gestart met omgekeerd afval inzamelen en heeft ook op latere
momenten initiatieven getoond voor gescheiden afvalinzameling te stimuleren (bijv. de Afvalacademie en
aparte inzamelcontainers) maar veelal was hiervoor onze wijk te klein. We zijn dan ook erg benieuwd hoe
het alternatief voor de verdeling van de opbrengsten voor oud papier wordt georganiseerd en beoordeeld.
Dit is nog totaal onduidelijk.
Maar bovenal vinden wij dat het bestaande systeem behouden moet blijven totdat er nieuwe afspraken zijn
gemaakt met de betreffende verenigingen. Achter het huidige vergoedingensysteem voor het oud papier zit
een hele geschiedenis, dat niet zomaar overboord gegooid mag en kan worden en die u als
volksvertegenwoordigers ook moet weten.
Voor de wijkvereniging Veeralleekwartier zou de afschaffing van de oud papier opbrengsten een groot gat
slaan in onze begroting. Dat zou betekenen dat er minder activiteiten kunnen worden georganiseerd wat
ten koste zou gaan van de sociale cohesie. En wij denken dat dit niet de bedoeling kan zijn.
Wij willen u dan ook graag vriendelijk maar dringend verzoeken om deze plannen eerst in de koelkast te
zetten, het alternatief beter uit te werken en vervolgens met de betrokkenen om tafel te gaan.
Wij zouden graag een reactie ontvangen op deze brief.
Mocht u nog verdere toelichting willen hebben op bovenstaande, kunt u contact opnemen met de
voorzitter, Jacqueline Hasselt,
06 – 866 51 623.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de Wijkvereniging Veeralleekwartier

Jacqueline Hasselt
voorzitter
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