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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Graag informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers
voor plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons.
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 maart 2018 is de beëindiging van de proef “ huis aan huis inzameling
van plastic met zakken” besproken. Daarbij is toegezegd u te informeren over de plaatsing van extra ondergrondse
containers voor plastic waar de burgers hun plastic verpakkingsmateriaal naar toe kunnen gaan brengen.
De burgers zijn vervolgens per brief geïnformeerd dat de huis aan huis inzameling met zakken stopt per 31 maart
2018.

Plan van Aanpak plaatsing extra ondergrondse containers
Om de burgers de mogelijkheid te geven hun plastic zo goed mogelijk gescheiden aan te kunnen leveren blijft
afvalinzamelaar Saver de rolletjes met zakken via de zakkenautomaten verstrekken.
Volle zakken met plastic verpakkingsmateriaal kunnen vervolgens door de burgers zelf naar de bestaande
milieuparken bij winkelcentra en in de wijken worden gebracht.
Daarnaast is het proces voor de plaatsing van 20 nieuwe ondergrondse containers voor plastic in gang gezet.
Dorpsraden, wijkcommissies en bewonerscommissies zijn benaderd met de vraag of en waar zij mogelijkheden zien
om extra ondergrondse containers te laten plaatsen voor plastic.
Ook in wijken waar de afstanden naar milieuparken aanzienlijk zijn of waar weinig inzamelcapaciteit aanwezig is, wordt
gekeken naar geschikte locaties voorde nieuwe ondergrondse containers.
Voor de beoogde locaties wordt vervolgens de technische haalbaarheid getoetst. Aan de hand van Klic-meldingen,
waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat er aan kabels en leidingen in de grond aanwezig is, en het graven van
proefsleuven kunnen de locaties definitief worden gemaakt en doorgegeven aan Saver die de containers door een
aannemer laat plaatsen.
Na de plaatsing wordt het straatwerk waar nodig aangepast en kunnen de containers in de gebruik worden genomen.

Stand van Zaken
Op dit moment zijn de volgende locaties in behandeling.

Halsteren :,Leharstraat, Rondsel, Dal van Josafat, VIijtwegAA/aterstraat
Lepelstraat: Zoekweg, van Heidenstraat, Kladseweg, Steenbergseweg
Bergen op Zoom: Lepelaar, Fuut, Oudland/Nieuwland, Koepelstraat (gerealiseerd), Langeweg, Floraplein, Zonneplein
(voorzijde), Plejadenlaan

Heimolen : Met de bewonerscommissie is contact geweest. Zij geven aan positief tegenover een inzamelvoorziening
in de Heimolen te staan, maar dit graag nog nader te willen bekijken voor wat betreft het vinden van een geschikte
locatie.
Er staan nog wat vragen en onderzoeken uit om alle 20 containers op geschikte locaties geplaatst te krijgen .
De nieuwe ondergrondse containers waren al besteld en liggen bij Saver in Roosendaal klaar om ingepland en
geplaatst te worden zodra de locaties definitief akkoord zijn. Op dit moment worden de proefsleuven gegraven en
kunnen nog aanpassingen in de locatiekeuzes plaatsvinden wanneer er bijvoorbeeld leidingen in de weg zitten.
De aannemer die de containers plaatst heeft aangegeven in de week van 28 mei de containers te kunnen plaatsen op
de locaties die dan akkoord zijn.
Met het wegvallen van de huis aan huis inzameling is het gebruik van de milieuparken toegenomen.
Hierdoor is tijdelijk een aanpassing van de ledigingsfrequentie van de containers voor plastic bij milieuparken nodig om
bijplaatsingen te voorkomen. Met deze maatregel overbrugt Saver de periode totdat de nieuwe ondergrondse
containers geplaatst en gebruikt kunnen worden en het aanbod van plastic meer verdeeld kan worden.
Via de gemeentepagina zullen burgers op de hoogte worden gehouden van nieuw geplaatste ondergrondse
containers, zowel vooraf waar en wanneer ze geplaatst gaan worden als achteraf wanneer ze in gebruik kunnen
worden genomen.

Mócht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. M.W. van der
Mast - van der Meet, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277408.

