
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: donderdag 7 december 2017 20:21 
Aan: Gemeente Leusden 
CC: Backupgemeente 
Onderwerp: Nieuw Voorstel: Het nieuwe inzamelen 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Na de voorstellen ten aanzien van het nieuwe inzamelen zorgvuldig te hebben gelezen wil ik 
uw aandacht vragen voor het volgende. 
 
Bij het nieuwe inzamelen wordt niet voldoende rekening gehouden met 1 persoons 
huishouden te weten de oudere 1 persoons huishouden. De ondergrondse restafval 
containers hebben een ingang van 60 en 30 liter. Nu begrijp ik dat de gemeente voorstelt om 
per zak van respectievelijk 60 of 30 liter te betalen. 
 
Ik heb een 1  persoons huishouden maar kom niet aan 30 liter restafval per week doordat er 
gevraagd wordt restafval aan de bron te scheiden en dat doe ik dus ook en met mij menig 
andere oudere bewoner. 
Met de nieuwe regels verplicht u mij om restafval op te sparen tot ik een zak van 30 liter vol 
heb want anders worden de kosten wel heel erg hoog als ik een zakje van 10 liter voor € 0,72 
weggooi. Bovendien waar moet ik dat restafval opslaan, op mijn balkon of in de kelderbox? 
Dat gaat wel erg stinken en trekt ongedierte aan. 
Ik zou u willen voorstellen de regels ten aanzien van het nieuwe inzamelen nog eens goed te 
bekijken en misschien ook na te denken over alternatieven om de kosten voor de bewoners 
laag en eerlijk te houden. 
 
Mijn voorstel is een weegsysteem in de afvalcontainers te plaatsen zodat iedereen naar 
aangeboden gewicht betaalt. Deze regeling is eerlijker dan dat bewoners per aangeboden 
zak moeten betalen, ook al is het een kleinere zak. Bovendien krijgen we dan ook minder 
"spookafval" omdat bewoners dan wel de kleinere zak in de afvalcontainers gooien. 
 
Ik hoop dat u wat aan mijn voorstel heeft en dat de raad zich nog eens gaat buigen over deze 
afvalkwestie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 


