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Vervolg

De gemeenteraad debatteert over dit onderwerp tijdens de
vergadering van de commissie: Stad & Ruimte op 2 juni.

Onderwerp en doel van de bijeenkomst
De gemeenteraad gaat tijdens deze Raadsinformatiebijeenkomst graag dieper in op de manieren waarop de
gemeente bewoners kan betrekken en motiveren bij de introductie van het nieuwe inzamelen, de positieve
impact van afval scheiden op de afvalstoffenheffing, en de kansen om beter aan te sluiten bij de wensen van
inwoners om afval te scheiden. Ook de communicatie rondom de plaatsing van ondergrondse containers als
overvolle containers komen aan de orde. U bent welkom als meeprater.
Motivatie
Matthijs Sienot (D66): Bij de RIB wil de fractie van D66 in de vorm van een ideeënuitwisseling graag dieper
ingaan op de manieren waarop de gemeente bewoners kan betrekken en motiveren bij de introductie van het
nieuwe inzamelen, de positieve impact van afval scheiden op de afvalstoffenheffing, en de kansen om beter
aan te sluiten bij de wensen van inwoners om afval te scheiden.
Ook willen ze ingaan op de gebrekkige communicatie rondom de plaatsing van ondergrondse containers. In
sommige buurten klinkt hierover nog steeds veel kritiek.
Tenslotte besteden ze graag aandacht aan het structureel oplossen van een hardnekkig probleem op een
aantal vaste locaties in de stad: overvolle containers.
De fractie van D66 wil in de commissie voorstellen doen voor het inzamelen van afval en verbeteren van de
communicatie. De motivering voor commissiebehandeling scherpt de fractie aan na de RIB.
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Bijdragen
Robert Wortman:
Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht, Bij deze zal ik u willen vragen uw beleid ten aanzien van
gescheiden huishoudafval bij te sturen waar mogelijk. Ik mag tijdens dit schrijven namens 181
buurtbewoners van de wijk Singelkwartier Grauwaart in Leidsche Rijn spreken. Vooropgesteld vrijwel iedereen
is voor gescheiden afval en een duurzame samenleving. Veel bewoners zijn gewend om hun afval naar
ondergrondse containers te brengen die redelijk verdeeld door de buurt staan. Echter voor vele was het ook
een doorn in het oog dat dit “grijze” ondergrondse containers zijn. Gescheiden afval wordt meestal op eigen
initiatief gedaan door glas, oud-papier en GFT waar mogelijk gescheiden in te leveren, elders in de wijk, bij
een winkelcentrum, scholen of bij een afvalscheidingsstation. Nu heeft de gemeente plastic KliKo’s in onze
buurt uitgedeeld. Deze plastic KliKo’s zijn groot, nemen relatief veel ruimte in en vervuilen het aangezicht
van de straat. De plastic KliKo’s worden met een lage frequentie opgehaald, om de drie weken, wat
stankoverlast geeft en de ophaaldag gemakkelijk een keer vergeten kan worden. Ik heb een kleine enquête
gehouden via een besloten Facebook groep van onze wijk. Ik heb gevraagd of men wil “liken” als ze mijn
voorstel steunen. Mijn voorstel is gescheiden afval in ondergrondse containers in te voeren en deze eventueel
toegankelijk te maken met een pasje om te voorkomen dat niet-buurtbewoners ook hun afval hierin gaan
dumpen. Maak van de “grijze” ondergrondse containers een “blauwe” voor papier, een “oranje” voor plastic en
“groen” voor GFT. Tijdens dit schrijven is dit voorstel 142 maal “geliked”, dit is bijna 80% van de bewoners.
Met twee grote appartementen complexen in de buurt is dit een zeer ruime meerderheid die gehoord mag
worden. Mensen zijn instaat en bereid hun gedrag aan te passen en blijvend te veranderen mits zij worden
ondersteund door goed ontworpen en gebruiksvriendelijke technologie. Mensen worden gemotiveerd door
feedback systemen. Een terugkoppeling hoe goed er in “hun” wijken afval gescheiden afval wordt ingezameld
of zelf een competitie element in te bouwen welke wijk van Utrecht het beste scoort helpt om tot het beste
resultaat te komen. Ik zal u willen vragen om tenminste een pilot project te initiëren. Vrijwel zeker is
Singelkwartier Grauwaart een blauwdruk voor vele buurten in Leidsche Rijn m.b.t. gescheiden afval ophalen.
Een aantal bewoners hebben de plastic KliKo’s weer willen laten ophalen door de gemeente. Dit is geen onwil
want we zijn allemaal voor een duurzame samenleving en gescheiden afval. Laten we dit ondergronds doen,
zonder plastic KliKo’s in onze straat of tuin.

Evalien van’t Veen:
Allereerst dank aan de Gemeenteraad voor de mogelijkheid om in te spreken op deze RIA. Tevens misschien
goed om aan te geven is dat wij thuis doorsnee burgers zijn die graag maar praktisch en logisch mee willen
helpen aan een beter milieu en dus ook mee doen aan gescheiden inzamelen. Eind vorig jaar viel bij ons de
eerste brief in de bus over het nieuwe inzamelen. Mijn man, die normaal dit soort gemeente brieven ter
kennisgeving aanneemt, verbaasde zich en heeft voor het eerst van zijn leven een mail naar de betreffende
afdeling gestuurd met vragen. Ten eerste verbaasde hij zich over de complexe uitleg, de toon, het missen van
waarom voor ons burgers belangrijk en met de melding dat wij geen achterom hebben. De reactie terug
duurde lang, was incompleet en niet helder. Maar goed we zouden het wel beleven. En idd kwamen de extra
kliko’s medio december bij ons de wijk Terwijde en de straat in. Het was zeer leerzaam om op de sociale
media de reacties van bewoners te lezen. Weg ermee, straataanzicht vervuiling, meteen retour gegeven, ik
heb geen achterom, we hebben toch fantastisch ondergronds gescheiden systeem etc. Ik gaf het een kans,
zocht een plek in ons Vinex postzegel voortuintje voor al die bakken (nu 3) en heb paar dagen lopen stoeien
voor ik ook in de keuken het apart kon scheiden. En daar begon ik enthousiast, terwijl ik eigenlijk vind dat
ondergrondse systeem veel fijner is. Geeft mij (en mijn gezin) de mogelijkheid het te regelen op moment dat
het ons uitkomt. Nu ervaar ik aan de weg zet “stress” en ben ik de vuilnismanager in huis geworden, terwijl
mijn man dat voorheen deed, maar die heeft hier geen zin/tijd voor. Grote winst is inzicht krijgen in hoeveel
afval en van welk soort je hebt. Dat heeft het mij opgeleverd en ga daar nu zeker bewuster mee om. Papier
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Kliko. We scheidden dat al en zoontjes brachten dat al naar ondergronds, maar nu scheiden we meer, nu ook
in de keuken. Winstpunt. De kliko is juiste formaat, stinkt niet en ophalen 1x/3 weken is okay. En is ie vol of
ga je op vakantie, kun je hem legen bij de ondergrondse container op loopafstand (200 mtr). GFT Kliko,
deden we alleen tuinafval in, maar nu dus ook keuken gft afval. En dat is idd meer dan je denkt. Kliko kan wel
gaan stinken, maar ophalen 1x week op 50 mtr vergoed dat. Deze manier van schiden houden we erin. Er is
geen GFT ondergrondse container in de buurt. Plastic kliko. Wat fijn om inzicht te krijgen in hoeveel plastic je
per week produceert. Maar dan. Het is onduidelijk wat nu wel en wat niet. Zowel per verpakkingsmateriaal, als
ook diverse regionale informatie. Ik krijg dan ook nog steeds vragen van de huisgenoten en visite. Maar dan
het ophalen van de kliko eens per 3 weken. Dit is echt te weinig. Het gaat gewoon stinken in de voortuin (vol
op de zon). Ook het ophaaldebacle op goede vrijdag, waar we zelfs dagen ervoor contact hadden met
gemeente over wel/niet ophalen op deze bijzonder dag en de 4 dagen nasleep helpt niet. Deze kliko geeft
aan de weg zet ‘Stress’. Ook straks met vakanties of als je het onverwacht vergeet. Er is geen ondergronds
alternatief op loopafstand (wel op 1,1 km naast WC Terwijde, maar ook naast Pick up point Station). Dit geeft
mij trouwens niet het gevoel dat de gemeente hier echt op inzet. En waarom niet een plastic ondergrondse
container bij de appartementen op 200 mtr waar nu 3 grijze containers staan en geen plastic? Verder is het
afwijkende formaat niet fijn. Het staat al rommelig in je voortuin, maar dit versterkt het nog verder. Ik heb de
Plastic kliko dan ook recent afgemeld. Haal maar op. Vreemd eigenlijk dat er geen vraag is bij digitaal
afmelden: waarom geeft u deze verandering door. Ik wil best in de keuken schoon plastic verpakkingen gaan
verzamelen en apart in ondergrondse gaan doen, maar niet meer zo rigoureus. Want what’s in for me? Maar
waarom alleen voor huizen met tuin (de achterom is schijn opmerking, want die hebben we niet en toch
klikos gekregen)? Hoeven de andere bewoners niet te scheiden? Dan heb ik nog niets gezegd over de
verromelling van vele straten in Leidsche Rijn (veel kliko’s staan in het zicht/voortuin of zelf STOEP), maar
goed dat zal de prijs wel zijn voor een duurzamer leven. Conclusie voor mij, in ieder geval meer gescheiden
afval in de keuken (GFT en papier), inzicht in plastic afvalberg, en nu met stapje terug in plastic apart toch
behapbare bijdrage in gescheiden afval. Tips aan de gemeente: - Maak helder aan bewoners waarom het niet
alleen voor de gemeente financieel aantrekkelijk is, maar ook voor de bewoners. - Hou bij hoeveel potentiele
huishoudens kunnen per buurt meedoen, hoeveel doen te mee, hoeveel haalt de gemeente op in mijn buurt
en maak soort competitie tussen buurten. Maak het leuk. -Maar ook start landelijk overleg om Plastic afval
terug te dringen. Ik zie steeds meer dat producenten en retailers extra verpakkingen toevoegen om
producten langer te kunnen bewaren, maar ik als consument zit met de afvalberg. - Ten slotte in de
consumentengids van deze maand staat mooi artikel over afval scheiden.

Meeprater:
Hoe ga ik met een behoorlijke fysieke beperking in dit verhaal meedoen? Hoe had het college bedacht dat ik
met m'n rollator en in de toekomst rolstoel m'n eigen vuilnis naar een ondergronds afvalinzamelingspunt ga
brengen? Kan ik daar dan bij? Er is geld over van de WMO, kan ik dan een thuiszorghulp aanvragen die dat
wekelijks voor me gaat verzorgen?
Ik heb overigens nog niks gehoord/gelezen over hoe dit in mijn wijk/buurt geregeld gaat worden. Waar blijft
de communicatie naar bewoners?

Nelleke Wuurman, Voorzitter Bewonersplatform Overvecht (niet aanwezig)
Geachte raadsleden met Overvecht in portefeuille,
Het Bewonersplatform Overvecht is helaas niet in staat deel te nemen aan de RIA over de ondergrondse
containers. Er is in Overvecht altijd wel iets te doen waar wij bij willen/moeten zijn: het is een bruisende wijk
zoals u allen bekend is. Wel willen we u een paar opmerkingen meegeven over onze ervaringen.
1. Er zijn grote verschillen, bij sommige containers ligt er nooit afval naast de containers, op andere plekken,
met name bij de 10-hoogflats is het soms een chaos, want de zakken worden opengepikt door de vogels
waardoor veel zwerfvuil ontstaat.
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Moet er niet gekeken worden of de capaciteit daar uitgebreid moet worden?
2. Na vrije dagen zoals eind april, begin mei waren bijna overal problemen, papiercontainers vol, naast de
plasticcontainer op het SC Overvecht stonden wel 30 vuilniszakken. Het zou wenselijk zijn met zulke dagen
vaker te legen.
3. Na het legen van de containers worden deze nog wel eens iets anders neergezet, zodat de toegang
bemoeilijkt wordt, mensen kunnen de draai niet maken.
4. Bij de 5-hoogflats aan de Camera Obscura-, Taag-, Van Brammen- en Ebrodreef zijn geen containers
geplaatst. Dat was een bewuste keuze, deze flats zouden in 2017 gesloopt worden. Die sloop gaat niet door.
Lijkt ons een reden daar alsnog containers te plaatsen, temeer daar de huidige bewoners wel erg gemakkelijk
zijn met het neerzetten van vuilnis en ook daar zijn vogels!
5. Nu veel mensen meerdere containers hebben, zie je in de buurten veel vaker kliko’s staan, het
ophaalsysteem blijkt niet voor iedereen helder.
Dan nog even een persoonlijke noot. Al jaren scheid ik mijn afval zo goed mogelijk. In de jaren 90 bracht ik
zo eens in de 6/7 weken een auto vol met dozen kranten en papier naar de Cartesiusweg. De komst van de
papiercontainer was geweldig: boodschappen doen combineer ik met weggooien. Hetzelfde geldt voor
plastic, ik kan dat combineren. Maar wel denk ik iedere keer: de verantwoordelijkheid ligt bij mij, bij de
burger, waarom wordt er niet meer ingezet op minder plastic verpakkingsmateriaal in de supermarkten?
Zo gaat het als alles “normaal”is, maar o wee als je thuis of in de tuin gaat opruimen. Sommige zaken kun je
niet kwijt bij het restafval, omdat het net te groot is. Maar voor een kapotte kattenbak of een verouderde
schemerlamp kan ik het grofvuil toch niet langs laten komen? Dan zou ik me bezwaard voelen. Het gaat om
juist die kleinere dingen waar iedereen wel eens tegen aan loopt. Hier heb ik zo gauw geen oplossing voor, ik
“spaar” nu in de schuur.
Met vriendelijke groet,
.
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