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Ontwikkelingen op het gebied van afualinzameling
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Geachte raadsleden,

Zoals u weet spelen er momenteel een aantal ontwikkelingen op het gebied van
afualinzameling. Met deze brief nemen wij u hierin mee.

Modernisering m ilieucorners
Medio juni zijn we begonnen met het vervangen van de oude containers door (waar
mogelijk) ondergrondse containers voor glas, papier en textiel. op dit moment zijn
nagenoeg alle milieucorners vervangen, op twee locaties na. Dit betreft de
wilddreef en de Leidsedreef (nieuwe wijk). Deze worden op een later moment
gerealiseerd. Een overzicht van beschikbare milieucorners vindt u op
www.leiderdorp.n l/goed inza melen.

Herintrodu ie GFE inzamelins bii de hoosbouw
De hoogbouw wordt voorzien van zuilen om GFE (groente, fruit en etensresten) in te
zamelen. Deze worden momenteelgeplaatst en de inzameling zal medio oktober
starten. lnwoners krijgen een bakje voor thuis aangeboden om GFE in te zamelen.
De GFE-bakjes delen wij op dinsdag L3 oktober vanaf 14.00 uur uit bij de hoogbouw
schansen en Dreven. wethouder Rik van woudenberg is hier vanaf 15.00 uur bij
aanwezig.

Start papierinzameling met minicontainers bii de laagbouw en vervanging huidige
mtntco ntainers
De aanbesteding voor de minicontainers vindt momenteel plaats. We verwachten
medio oktober deze aanbesteding te gunnen. Dit betekent dat alle huishoudens in
de laagbouw eind dit jaar een brief ontvangen waarin zij hierover worden
geÏnformeerd. Huishoudens die geen minicontainer voor papier willen afnemen,
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wordt gevraagd dit actief aan te geven. We verwachten dat wij in januari de

containers aan huis leveren en per 1 februari de papierinzameling starten.

ln bovengenoemde aanbesteding wordt ook de vervanging van de huidige

containers voor groenafval/etensresten en restafual meegenomen. Ook hierover

worden de betreffende huishoudens in december geïnformeerd met een brief en via

de gemeentelijke kanalen. Hierin staat wanneer de containers vervangen worden en

op welke manier dit gaat.

I ntroductie luierinzameling
De voorbereidingen om op l januari 2O2tte starten met luierinzameling vinden nu

plaats. Zodra definitief bekend is wanneer we starten en hoe we dit precies gaan

doen, wordt hierover gecommuniceerd.

Opstellen srondstoffenbeleid
Voor de periode 2O2L-2O25 gaan wij een grondstoffenbeleid opstellen. Dit

grondstoffenbeleid moet bijdragen aan onze ambitie om in 2025 niet meer dan 75

kg restafual per persoon per jaar te hebben. ln onze duurzaamheidsagenda 2017-

2025 hebben wij de ambitie uitgesproken om de VANG (van afual naar grondstof)

doelstelling van 30 kg restafual per persoon per jaar in 2025 te bereiken. Deze

VANGdoelstelling lijkt niet haalbaar. Momenteelzitten wij op 189 kg restafual per

huishouden per jaar. Het grondstoffenbeleid zal leiden tot concrete acties om het

aantal kilo's restafual verder te verminderen. Ook de maatregelen die wij in deze

brief noemen moeten hieraan bijdragen.

lntroductie oasiessvsteem voor het sebruik van de milieustraat

Om 'afualtoerisme' uit de regio tegen te gaan, willen wij een pasjessysteem

introduceren voor bezoekers van de milieustraat. Dit betekent dat de milieustraat

wordt voorzien van een slagboom die met een persoonlijke pas te openen is. De

slagboom wordt binnenkort geplaatst. Op het pasjessysteem komen wij bij u terug

met een concreet voorstel.

Verduurza m ing wagenpark
Sinds september hebben wij een nieuwe elektrische wagen voor veegvuil. Deze is

ter vervanging van een ouder exemplaar met een dieselmotor. Hiermee hebben wij

nu in totaal zeven elektrische voertuigen in ons wagenpark.

Wij informeren u met regelmaat over de voortgang van deze ontwikkelingen. lndien

u vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met Marco van

Kampen op telefoonnummer (07L) 54 58 500 of per e-mail info@leiderdorp.nl t.a.v.
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