N I DIFTAR LEUSDEN; bijlage vragen Nieuwe Inzamelen 2018
Bij de implementatie van het rijksbrede programma Van Afval Naar Grondstof ( VANG) ontstaan
lancunes in diverse geledingen ten aanzien van adaptiviteit (TNO, adaptieve stad) mede gelet op
reductiedoelen huishoudelijke reststoffen. Bij de huidige transitie in Leusden van het meest open
inzamelsysteem, met anonieme plastic zakken en 24 uurs tuingroendepots, naar een ‘gesloten’
inzamelmethode met tarivering (Diftar) ontstaan nieuwe olifantenpaadjes. Onderstaand treft U een
aantal spitse vragen, mede met het oog op evaluatie en het plukken van hooghangend fruit,
vanuit een schaduwspoor.
A. Welk aantal 1, 2 en 0-aanbieders, Diftarmijders, zijn er in het achterliggende half jaar ?
B. Hoeveel ton plastic, blik en drankkarton, PMD, is afgekeurd vanwege te hoge vervuilingsgraad ?
C. Hoeveel kg per persoon Grof huishoudelijk restafval is er verwijderd vanaf ’t Spieghel ?
D. Zijn er hot-spots, bijplaatsingen nabij brengvoorzieningen ? Zo ja, is er een aantal bekend ?
E. Is het mogelijk om de omgeving van een prullenbak en/of tuingroendepot te adopteren middels
bewonersadoptie zodat er sprake is van een ‘straalschone’ omgeving dat tegelijk significante toename
van oneigenlijk gebruik diftarproof tegengaat ?
F. Geven de verassende en dalende neveneffecten, zoals het olifantenpaadje “Liftend huishoudelijk
afval naar elders”, ten aanzien van het bereiken van de beoogde VANG Restafvaldoel aanleiding om
een aantal flankerende acties te versnellen? Optimalisering van de organische Groente en Fruit (GF)
stroom van bewoners van appartementen zoals beschreven in het vigerende Grondstoffenplan ?
G. Overweegt U om de huidige praktijk van illegale openbare sluikstort middels ‘zwerfvuilklepjes’,
ook wel luierluikjes, te wijzigen van lineair naar circulair middels de gedragsveranderende attitude,
intrensieke capaciteit, volgens de multiplicatieve triade* van prof. Dr. Theo Poiesz zoals ondermeer
beschreven in bewonersonderzoek Marintel, van A V R I Rivierenland ?
H. Kan de AVU organisatie te Soest of VANG Support te Utrecht diensten verlenen met betrekking tot
de raadsbreed aangenomen Diftarproof ?
I. Heeft het voorkomen van verspilling van grondstoffen prioritering, preventie in de Ladder van
Lansink, volop de aandacht in een doordacht PR en Communicatieplan ?
J. Past bij de duurzame ontwikkeling naar kringloop of circulair Leusden, met Nul op de
restafvalmeter in 2030, het ‘ophalen’ van lokale initiatieven zodat de sociale cohesie naar voorbeeld
van gemeente Heiloo wordt bevorderd richting Kringloopsamenleving ?
K. Kunnen de openingstijden van ons nieuw Grondstoffenstation klantvriendelijk wijzigen van veel
minder daluren naar meer uren tijdens de piekbelasting, naar voorbeeld van gemeente Tynaarlo ?
L. Deze laatste vraag heeft betrekking op het revitaliseren van de clusterplaatsen, container
opstelplaatsen, in met name de wijken Akkerhoeve en Noordwijck welke in een dusdanige staat
verkeren dat van een ongehinderd rollende kliko nagenoeg geen sprake is vanwege opstaande randen
naast verwarrende ‘Glas, Papier, Afval’-tegels. Is er budget om de openbare ruimte zo in te richten dat
zijbelading mogelijk wordt van de stofstromen GFT, OPK en PBD ?
* motivatie x capaciteit x gelegenheid verdienen alle drie evenveel aandacht, multiplicatief
Met de meeste hoogachting, Fokko Jan Tilma / icoon Daan Duurzaam

