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Afval/grondstoffeninzameling Goudplevierstraat

Geachte heer ,
Naar aanleiding van de brief die de VVE Goudplevierstraat 204 t/m 216 aan de
Raadsgriffie heeft gestuurd, is er op locatie overleg geweest tussen mevrouw
Wassenaar, Robin Tukker van ROVA en Tom Horstman namens de gemeente Zwolle.
Uitvoeringsplan
Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Grondstoffenplan
is er vorig jaar in Stadshagen gestart met het faciliteren van de hoogbouw. Hiermee
worden voorzieningen gerealiseerd zodat ook bewoners in de hoogbouw hun afval en
grondstoffen gescheiden kunnen aanbieden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij het principe van omgekeerd inzamelen.
Informatieavond eind 2017 en uitkomsten
Eind 2017 is er een informatie avond geweest voor de bewoners van de
appartementencomplexen aan de Goudplevierstraat. Met elke afzonderlijke VVE zijn
afspraken gemaakt welke conform zijn uitgevoerd. In de Goudplevierstraat is voor deze
zes appartementencomplexen een milieustraat met ondergrondse containers
gerealiseerd waar de bewoners hun Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en
Drankenkartons (PMD), Oud Papier en Karton (OPK) en restafval kunnen aanbieden.

Milieustraat Goudplevierstraat

Voor Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) zijn bij de complexen minicontainers geplaatst
die door de bewoners zelf aan de weg moeten worden gezet. Daarnaast is voor het
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appartementencomplex Goudplevierstraat 204 t/m 2016 vanwege de grote afstand naar
de milieustraat gekozen voor toegang tot de ondergrondse restafval container aan de
Werkerlaan en bij het appartementencomplex aan de Waterlelie (187 m. vanaf voordeur
complex 204 t/m 216). GFT en OPK wordt aangeboden aan de Goudplevierstraat
(60 m. vanaf voordeur). PMD containers zijn door bewoners weer ingeleverd bij de
ROVA.
Overleg 5 september
Tijdens het overleg van 5 september heeft mevrouw Wassenaar uitgelegd wat hun
bezwaren tegen het nu gerealiseerde inzamelsysteem zijn. Aan mevrouw Wassenaar
is uitgelegd waarom een en ander zo is gerealiseerd. Samen hebben we gezocht naar
alternatieven.
Voorstel PMD en OPK
Als alternatief voor de minicontainers voor PMD en OPK bestaat de mogelijkheid dat
de bewoners gebruik maken van zakkeninzameling. Alternerend wordt dan om de
week PMD en OPK opgehaald. Bewoners moeten dan gedurende twee weken hun
grondstoffen in het gebouw verzamelen, waarna ROVA de zakken bij het complex
ophaalt.
Wanneer er voor deze mogelijkheid gekozen wordt, dan zal bij de ROVA geregeld
worden dat de PMD zakken voor Goudplevierstraat 204/216 gratis aangevraagd
kunnen worden via de website afvalkalender.rova.nl of via het klantcontactcentrum
038 427 3777. Papier kan in dozen aangeboden worden.
Mevrouw Wassenaar heeft aangegeven deze optie een goede oplossing te vinden en
te gaan bespreken met haar medebewoners.
Voorstel restafval
Ook is mevrouw Wassenaar uitgelegd dat voor bewoners die ernstig ziek of beperkt
zijn en daardoor niet in staat zijn om het afval en grondstoffen weg te brengen, de
mogelijkheid bestaat dat ROVA het afval bij hun appartement komt ophalen. Het
restafval dient in gesloten grijze vuilniszakken aangeboden te worden, deze zijn in
elke supermarkt verkrijgbaar. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, kan
contact opgenomen worden met het ROVA klantcontactcentrum: 038 427 3777.
In het overleg van 5 september 2018 is met mevrouw Wassenaar afgesproken dat zij
contact opneemt met de Gemeente Zwolle om de uitkomsten van het overleg met de
VVE door te geven.
Met vriendelijke groet,
Tom Horstman
Marco Kruizinga
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