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Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake PMD inzameling. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 1 maart 2018. 

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 
 

Artikel 40 vragen neveneffecten succesvolle inzameling PMD 

 
Geacht college, 

 

Het in 2017 ingevoerde afvalbeleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Het percentage ingezameld 

restafval neemt af waardoor we steeds dichter bij de doelstelling van 75% gescheiden afval in 2020 

komen. Het succesvolle beleid heeft echter ook een keerzijde. Ons bereiken geluiden, maar we 

ervaren ook zelf, dat de verzamelcontainers regelmatig overvol zitten waardoor zakken zich naast de 

containers ophopen. Ook worden ruim voor de ophaaldag zakken op ophaalpunten opgehangen. 

Beide gevolgen zorgen voor een rommelige aanblik en ergernis bij veel inwoners. 

 

Naar aanleiding daarvan heeft de D66 fractie de volgende vragen: 

 

1- Erkent het college dat de volle verzamelcontainers en te vroeg opgehangen zakken voor een 

rommelig straatbeeld zorgen? 

2- Is het college het met de fractie van D66 eens dat sommige inzamelcontainers structureel te 

snel vol zitten? 

3- Indien ja, welke acties onderneemt het college om deze problemen structureel op te lossen 

(bijv. meer inzamelcontainers plaatsen, vaker legen)? 

4- Kan het college aangeven hoeveel klachten er de laatste maanden zijn binnengekomen over 

volle verzamelcontainers voor PMD? 

 

Eerder al gaf het college aan strenger te controleren op het te vroeg ophangen van PMD-zakken op de 

ophaalplaatsen en eventueel de haken op plaatsen te verwijderen. Het te vroeg ophangen gebeurt 

echter nog vaak. 

  

5- Kijkt het college naar andere manieren dan controle en het verwijderen van haken om deze 

ergernis te voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan het wekelijks ophalen van PMD-zakken aan 

huis, in plaats van iedere 2 weken. 

6- Is het college van mening dat het wekelijks ophalen van PMD-zakken aan huis een positieve 

bijdrage kan leveren aan het percentage gescheiden afval in onze gemeente? 

7- Is globaal aan te geven wat het wekelijks ophalen van PMD-zakken aan huis voor effect heeft 

op de afvalstoffenheffing? 

 

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Tom Boersma 

https://www.ad.nl/woerden/strengere-controle-woerden-op-te-vroeg-aanbieden-plastic-afval~a35dea9a/
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