Rondvraag voor de commissie Ruimte van 23 november 2021
In de commissievergadering van 22 juni 2021 werd de enquête inzameling pbd-afval besproken.
D66 Westland heeft in die vergadering aandacht gevraagd voor bewoners van de hoogbouw die
niet verplicht werden het pbd-afval apart in te zamelen, voor hen veranderde er immers niets, maar
die toch een steentje bij wilden dragen aan een beter milieu. De wethouder antwoordde toen geen
actieve campagne te gaan voeren bij flatwoningen, maar dat bewoners wel zakken konden afhalen
en deze in de container werpen of aan de haken rond lantaarnpalen konden hangen.
Daarnaast heeft D66 Westland er bij de wethouder met nadruk op aangedrongen dat er in
Wateringen (en aansluitend Kwintsheul) heel veel pbd-containers bijgeplaatst moesten worden. In
de voormalige gemeente Wateringen werd en wordt afval ingezameld met kliko's bij de laagbouw en
verzamelcontainers bij de hoogbouw. Alleen in Essellanden is ondergrondse inzameling voor gftafval en restafval. Voor pbd-afval kunnen bewoners terecht bij een zeer beperkt aantal
ondergrondse containers. De vrees was dat de dertig bovengrondse pbd-containers die de
wethouder ter beschikking had gesteld, alleen al in Wateringen nodig zouden zijn.
De nieuwe gemeentelijke afval-app is door de wethouder flink gepromoot. Inzamelingsdata en
locaties van containers zouden hiermee voor de inwoners binnen handbereik zijn. Tijdens de
commissievergadering heeft D66 Westland er al op gewezen dat hoogbouwadressen ook in de app
zaten, met als gevolg dat flatbewoners elke week een herinnering krijgen om de kliko die ze niet
hebben buiten te zetten. De fractie heeft dit steekproefsgewijs
gecontroleerd bij Kwintrum, Lange Spruit, Rozemarijn, Slangekruid en
Zandeveltplein. Dit probleem werd door de wethouder en zijn staf een
beetje weggelachen.
Inmiddels is Wateringen aan de beurt om over te gaan tot gescheiden
inzamelen van pbd-afval en zijn de brieven bij de bewoners in de bus
gevallen. De vrees van D66 Westland naar aanleiding van de
gebrekkige inrichting van de app en het gebrek aan containers werd
bewaarheid.
Alle Wateringse flatbewoners hebben een laagbouwbrief gekregen
met daarin de mededeling dat binnenkort pbd-zakken worden
toegestuurd en dat deze zakken elke twee weken aan een paal
gehangen kunnen worden. Hierdoor hoeft de grijze kliko, die ze niet
hebben (!), nog maar een keer per drie weken aan de straat te worden
gezet. De brief is als bijlage bij deze rondvraag gevoegd.
Verder staat in de brief dat bewoners de zakken ook kunnen
"wegbrengen naar één van de pbd-verzamelcontainers in de wijk".
Volgens de afval-app staan er in héél Wateringen, een dorp met 6.598
woningen waarvan 28% meergezins, slechts acht (8) pbd-containers.
Aangezien de wethouder ook alle meergezinswoningen heeft
aangeschreven, betekent dit 825 woningen per container.
Er zijn ook in december nog dorpen waar de gescheiden inzameling wordt ingevoerd (Naaldwijk,
Honselersdijk). Als er nu geen maatregelen worden genomen, dan gaat het daar waarschijnlijk ook
mis.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1. Hoe komt het dat het college alle hoogbouwbewoners in Wateringen een brief heeft gestuurd die
voor laagbouwbewoners bedoeld was?
2. Op welke manier en op welke termijn gaat het college deze fout rechtzetten?
3. Hoeveel pbd-containers gaat het college in Wateringen bijplaatsen? Op welke termijn en op
welke locaties?
4. Hoe gaat het college voorkomen dat in de volgende dorpen die aan de beurt zijn voor
gescheiden pbd-inzameling dezelfde fouten worden gemaakt?
5. Op welke termijn gaat het college de afval-app zó inrichten dat er werkelijk een
waarheidsgetrouw beeld wordt gegeven van wanneer welk soort afval bij elke Westlandse
woning wordt ingezameld?
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Beste bewoner(s),

ln novembet 2O2l starten we bij u in de wijk met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd). ln deze brief leest u meer over wat er voor u verandert.
lnzamelen pbd: Aan huis en in verzamelcontainers
Voor het verzamelen van pbd gebruiken we speciale pbd-zakken. De volle zakken met pbd worden
elke 2 weken aan huis ingezameld. U kunt ze daarvoor op de inzameldag aan een speciale kroonring hangen. Deze vindt u aan een (lantaarn)paal dichtbij huis. Wilt u een keer vóor de inzameldag een volle pbd-zak kwijt? Dat kan, U kunt deze wegbrengen naar één van de pbd-verzamelcontainers in de wijk.
lnzameling restafval verandert naar eens in de 3 weken
Als u plastic verpakkingen, blik en drinkpakken apart houdt, heeft u minder restafval. Daarom
hoeÍt uw restafvalbak nog maar eens in de 3 weken geleegd te worden. Dit gaat in zodra bij u in
de straat pbd wordt opgehaald. Door deze veranderingen wijzigen mogelijk ook de dagen dat bij
het gft + etensresten en papier + karton wordt ingezameld.
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Download de nieuwe afval-app
U kunt de inzameldagen voor uw adres altijd vinden via de afvalkalender in de nieuwe afval-app
Afval Westland. Zoek In de Google Play store (Android) oÍ Apple app-store (iOS) op uw
smartphone of tablet op Afval Westland en download de app. U kunt de afvalkalender ook raadplegen via de website gemeentewestland.nl/afval/huisvuil.
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Een eerste set met speciale pbd-zakken krijgt u vooraf thuisgestuurd
Ongeveer een week voor de inzameldag krijgt u een eerste set met 12 speciale pbd-zakken thuisgestuurd. U hoeft hier niets voor te doen. Een gemiddeld gezin van 4 personen verbruikt ongeveer
een pbd-zak per week, dus u kunt hier ongeveer 12 weken mee vooruit. Bij deze eerste set met
pbd-zakken zit ook een brief met onder andere het nieuwe inzamelschema voor uw adres en informatie over hoe u gratis pbd-zakken kunt bijbestellen.
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Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Kij k dan op gemeentewestland.nl/afval. Vindt u
hier niet het antwoord op uw vraag? Dan kunt u bellen met de gemeente Wesiland op telefoonnummer 14 0174. Wilt u melding maken over uw afval, bijvoorbeeld omdat dit niet opgehaald is,
doet u dit dan via de website gemeentewestland.nl/melding.
Met vriendelijke groet,
Team Gebiedsbeheer
Gemeente Westland

Download de Afval Westland-app:

voor Android

voor iOS
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