Aan: College van B&W
Van: Brammert Geerling/SP
Betreft: Terugplaatsen papiercontainer Kringloop Zuid
Datum: 21-09-2017
Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde wil de SP vragen stellen over de ernstige
inperking van de mogelijkheid oud papier weg te brengen bij de Kringloop aan de Nieuwe
Deventerweg in Zwolle Zuid.

Inleiding
Op het terrein van de Kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid staat al lange tijd een
grote papiercontainer. Deze zit geregeld vol waardoor mensen hun papier naast de container
achterlaten. Hierop heeft de gemeente besloten de container alleen nog op woensdag en vrijdag
tussen 09:00-16:30 beschikbaar te stellen.1 De SP is niet blij met deze ontwikkeling. Al langere tijd
dringt de SP er op aan scheiden van afval makkelijker te maken en hier voorzieningen voor te
treffen. De papiercontainer in Zuid is daarbij specifiek benoemd. Deze voorziet duidelijk in een
behoefte, niet alleen van mensen die nu geen andere mogelijkheid tot scheiding hebben, maar ook
voor mensen die dat wel hebben en grotere stukken papier/karton wegbrengen. De SP heeft
inmiddels meerdere klachten ontvangen over deze maatregel.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de papiercontainer vaker te legen?
2. Is het college het met de SP eens dat deze maatregel haaks staat op het Gemeentelijk
Grondstoffenplan en de inzet van de gemeente in te zetten op 100% afvalscheiding?
3. Is het college bereid op korte termijn deze fout recht te zetten en de papiercontainer dagelijks
beschikbaar te stellen en regelmatig te legen?
4. Klopt het dat de container geregeld voor de genoemde eindtijd van 16:30 al weg is gehaald? Zo
ja wat is de reden hiervoor?
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http://www.rtvfocuszwolle.nl/papiercontainer-service-teruggebracht-tot-2-dagen-vanwege-overlast/

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met duurzame groet,

Namens de SP-fractie
Brammert Geerling

