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Maandag 12 november vond er een tussenbijeenkomst plaats met de klankbordgroep over
het nieuwe afvalbeleid, startend in Merlenhoven.
Beleidsmedewerker Afval gemeente Heemstede vertelde kort over de genomen stappen en
ontwikkelingen sinds de bijeenkomst in oktober met de klankbordgroep. De wethouder gaf
een korte toelichting over de ontwikkelingen op het politiek-bestuurlijk vlak en de daarmee
samenhangende planning voor komende tijd. Expert en coördinator van Meerlanden was
ook aanwezig. De communicatieadviseur begeleidde het gesprek en gaf een korte
toelichting op de communicatiemiddelen.
Hieronder volgt een korte samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken.
Frequentie ophalen PMD
Tijdens de bespreking van het beleid ontstond er discussie over de frequentie van het
ophalen van het PMD. Deze staat nu gepland voor ophalen 1 x per 4 weken. Volgens de
aanwezigen is dit een te lage frequentie. Gemeente heeft toegezegd om op korte termijn een
terugkoppeling te doen op deze frequentie en of het mogelijk om naar iedere 2 weken
ophalen te gaan.
Wijkbijeenkomst in Merlenhoven
Er is uitvoerig gesproken over een wijkbijeenkomst nog dit jaar. Vanuit de gemeente is het
doel van deze bijeenkomst het informeren van zoveel mogelijk inwoners van Merlenhoven
over de aanstaande veranderingen. Met een kraam en koffie in de wijk willen we het gesprek
aangaan en plannen delen met geïnteresseerden. De aankondiging doen we vooraf met een
huis-aan-huis flyer. Tijdens de bijeenkomst zelf willen we de Afvalwijzer onder de aandacht
brengen en bewoners een GFT bakje aanbieden als eerste hulp in de keuken.
Aanwezigen bij deze bijeenkomst zullen zijn wethouder, beleidsmedewerker Afval,
communicatieadviseur, de Meerlanden en een brede vertegenwoordiging van de
klankbordgroep. Uitkomsten van deze bijeenkomst worden door wethouder gedeeld in de
gemeenteraad medio december.
Uitkomsten of (gewenste) wijzigingen worden ook meegenomen in de Afvalwijzer, die kort na
de wijkbijeenkomst wordt gedeeld, samen met een brief vanuit de gemeente over het nieuwe
beleid en de aanstaande veranderingen, die wederom huis-aan-huis worden verspreid.
Locaties van de containers
Er worden 5 containers geplaatst in de wijk. Samen met een vertegenwoordiging van de
klankbordgroep zullen gemeente en Meerlanden een rondje door de wijk maken. Hierbij kan
er een voorkeur worden aangegeven. Meerlanden maakt een voorstel, gebaseerd op onder
andere aanwezige (ondergrondse) leidingen en logistieke vereisten. Tezamen zal dit leiden
tot het bepalen van de locaties. Op 22 november is een afspraak gepland voor het rondje in
de wijk.
Afronding proefperiode
Er is aangegeven dat er geen behoefte is aan een cadeaubon of wijkfeest. Als tegenvoorstel
is gesuggereerd of het schoonspuiten van de containers mogelijk is. Een schone container
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voor PMD nodigt immers meer uit om sneller te beginnen met afvalscheiding. Gemeente
zoekt uit welke mogelijkheden hiertoe zijn en koppelt terug.
Communicatie
Tijdens het overleg lagen er verschillende uitgewerkte middelen op tafel, zoals de Afvalwijzer
en een nieuwsbrief. Alle middelen betreffen concepten, zowel inhoudelijk als vormgeving
technisch. Afgesproken is dat de documenten van belang voor de wijkbijeenkomst worden
gedeeld met de klankbordgroep. Alle suggesties, opmerkingen en commentaar zijn van
harte welkom en mogen worden gedeeld via afval@heemstede.nl.
Acties en afspraken:
1.Zodra er een definitief verslag is van de vorige bijeenkomst, wordt deze gedeeld met de
groep
2. Uitzoeken of de frequentie van ophalen PMD kan aangepast worden naar ophalen iedere
2 weken in plaats van iedere 4 weken
3. 22 november rondje door de wijk voor locaties containers
4. 8 december wijkbijeenkomst Merlenhoven 10-14 uur
5. Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn tot het schoonspuiten van de containers
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