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Uitvoering motie Duurzame verkeersborden M2020-11-011

Geachte Raadsleden,

ln de begrotingsraad van November 2O2O heeft u een aantal moties vastgesteld. Een

van deze moties betrof Duurzame Verkeersborden(M2020-11-0LL). Met deze brief
reageert het College op deze motie.

ln de Collegevergadering van 1.6 februari heeft het college het besluit genomen om
deze motie over te nemen. Vanaf 2O2t zal dus de vervanging van verkeersborden
een duurzamere wijze plaatsvinden. Het eerste grote vervangingsproject van
verkeersborden, in de wijk Leyhol zal als op deze duurzame wijze worden
aangepakt.

Gelet dat de gemeente grotendeels bestaande bebording vervangt ten gevolge van
einde levensduur of vervaging van de voorzijde van het bord zal worden ingezet op
recycling van deze aluminium borden. Hierbij wordt het oude bord weggehaald,
teruggestuurd aan het bedrijf en geschikt gemaakt voor nieuwe bestickering aan de

voorkant. Een gerecycled bord wordt dan teruggehangen. Op deze wijze is er geen

afual, de aluminium achterkant wordt hergebruikt en alleen de voorkant wordt
vernieuwd met het nieuwe gebod/verbod. De gemeente beschikt over een voorraad
oude borden welke kunnen worden ingezet om direct borden te kunnen recyclen.

ln de markt zijn ook nog andere duurzame varianten, onder andere een achterschild
van bamboe en van rijstvlies. Wij houden deze ontwikkelingen in de gaten, en indien
nieuwe borden geplaatst dienen te worden en er geen recyclebare borden
beschikbaar zijn, zal gekeken worden of deze borden geschikt zijn in plaats van een

nieuw aluminium bord.
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Wij vertrouwen erop hiermee uw motie recht gedaan te hebben, en beschouwen de

motie hiermee als afgedaan.

Hoogachtend,
burgemeester en

H. Romeijn
secretaris burgemeester
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