Motie vreemd aan de orde van de dag.
Geen kliko’s in Saendelft.
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 juni 2018
Overwegende dat,
* De wijk Saendelft is gebouwd en ingericht met ondergrondse afval containers;
* Er zelfs in de koopcontracten van de woningen is opgenomen dat er niet met kliko’s gewerkt hoeft te worden maar met ondergrondse afvalcontainers in de wijk aanwezig zijn;
* De bewoners van deze wijk mede om deze reden besloten hebben hier een huis te kopen;
* Voor dat er in deze wijk op afvalscheiding werd gecontroleerd, er meerdere ondergrondse afvalcontainers
zijn verwijderd waardoor dit een onjuist beeld tot gevolg had;
* Een zeer ruime meerderheid van de bewoners inmiddels door middel van een petitie aan de wethouder
aan te bieden, heeft aangegeven de ondergrondse afval containers te willen behouden en de verwijderende containers terug geplaatst te willen hebben
* Er na terugplaatsing voldoende ondergrondse containers in de wijk aanwezig zijn zodat elke bewoner op
loopafstand zijn afval gescheiden kan aanbieden;
Concluderende dat,
* Er in het grondstoffen plan vermeld staat dat in wijken waar het niet mogelijk is om bij de woningen kliko’s
te plaatsen, ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst;
* Er in deze wijk al een volledige ondergrondse infrastructuur van afvalcontainers aanwezig is;
* De ruimten van de verwijderde ondergrondse containers met ijzeren platen zijn afgedekt, dus deze simpelweg kunnen worden terug geplaatst;
* Door de inrichting van de wijk er voor veel huizen geen plek is om kliko’s achter het huis te plaatsen waardoor deze voor het huis en veelal op de trottoirs geplaatst moeten worden, met alle onwenselijke gevolgen
voor het voetgangers verkeer;
* Het leveren van twee kliko’s per woning plus minus €65.000,- gaat kosten terwijl er een volledige ondergrondse infrastructuur is aangelegd die met een zeer kleine aanpassing tot ieders tevredenheid kan functioneren;

Vragen wij het college;
De derde fase van het grondstoﬀenplan(uitrol) voor de wijk Saendelft op te schorten.

Zoals aangekondigd om met de bewoners van deze wijk, voor de wijk werkbare scenario’s uit te
werken en deze scenario’s in de raad te bespreken. Daarin mee te nemen:
De verwijderde ondergrondse containers terug te plaatsen

De ondergrondse containers opnieuw te stickeren en door goede voorlichting duidelijk te maken voor welk
soort afval de containers bedoeld zijn.
Mocht de oplossing voor deze wijk niet binnen de kaders van het grondstoffenplan vallen, de mogelijkheid te
onderzoeken of deze wijk dmv een pilot toch met het gewenste scenario kan werken.
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Aangenomen, zie besluitenlijst in RIS

