SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 28-5-2020
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Sjoerd Kasius namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Ophalen afval gemeente Houten
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1.
2.
3.
4.

Hoeveel klachten krijgt u per week/maand/jaar over het niet ophalen van afval?
Welke acties onderneemt u om dit proces te verbeteren en wat zijn hier de resultaten van?
Welke oplossing kunt u bieden voor de situatie op de Molen/Pelmolen?
Kunt u aangeven waarom er niet gereageerd is op de eerdere e-mails van bewoners van de
Molen/Pelmolen?
5. Kunt u aangeven hoe de toekomst eruit ziet met betrekking tot afvalverwerking en dan met
name PMD? Is bijvoorbeeld een ondergrondse PMD container een optie voor appartementencomplexen e.d.?

Toelichting:
Het ophalen van afval is al jaren onderwerp van gesprek. Onze gemeente streeft er naar om in te zetten
op afvalscheiding en de inwoners van Houten zijn zeker bereid om het PMD-afval in de daarvoor bedoelde zakken te deponeren en bij een klikopunt dan wel ondergrondse container te plaatsen.
Echter lijkt dit zijn uitwerking nog niet te hebben en heeft onze fractie vernomen dat er in het proces
nog veel verbeterd dient te worden. Wij vernemen dat ondanks meerdere e-mails van o.a bewoners aan
de Molen/Pelmolen naar de gemeente er tot vooralsnog geen reactie komt. Ook gebeurd het dat de
PMD-afvalzakken blijven liggen ook na melden van klachten door omwonenden en gebruik van de
ondergrondse containers.
‘’Onze inwoners zijn zeer bereid om hun afval te scheiden en gescheiden aan te bieden bij een ophaalpunt, echter als dit structureel mis gaat verdwijnt het zo gewilde draagvlak van dit college, laat hier
een oplossing voor komen!’ aldus Sjoerd Kasius, raadslid ITH.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Kasius
Raadslid ITH

