Maandagavond 11 juni heeft ondergetekende namens GBK een motie ingediend waarin
het college wordt verzocht een onderzoek te verrichten voor het centraal ondergronds
inzamelen van afval voor de fases 3 en 4 van Buitenplaats in de Goorn.
Met deze motie heeft GBK een visie neergelegd voor deze nieuwe wijk om duurzaam en
effectiever (goedkoper) het afval op te halen.
Waarom in Buitenplaats? Dit daar de bewoners nog niet gewend zijn aan de containers
en daar deze kosten dus anders benut worden door in ondergrondse containers te
investeren.
Hoezo duurzaam? Door het minder aantal verkeersbewegingen door de ophaaldienst,
welke anders 1,5 uur door de wijk rijdt, zou dat nu op de centrale plek aan de buitenzijde
van de wijk; 1 keer in de 3 weken gebeuren.
Door het ondergronds op te slaan (koel en uit de zon), behoren de klachten mbt stank
tot het verleden. Ook zou het straatbeeld aanzienlijk verbeteren, daar de klikko's soms
wel 2 dagen aan de weg staan. Ook worden deze buiten de erf grens van de woning
geplaatst, wat het beeld van een wijk aantast.
Al met al een motie die met een visie naar de toekomst en lagere heffingskosten, zou
een onderzoek verdient hebben toch?
Echter is de coalitie anders van mening en heeft de motie weggestemd. De coalitie wil
wachten op de uitkomst van een rapport van de HVC, welke opgesteld wordt voor een
nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Bijzonder dat partijen dit punt ook in hun
verkiezingsprogramma hebben staan en nu op z'n West Fries: de keutel intrekken.
Wij van GBK hebben getracht deze coalitie te overtuigen dat deze motie o.a.
losgekoppeld moet worden gezien van een nieuwe DVO. Die gaat immers over de huidige
ophaaldiensten, niet die van een nieuw te bouwen wijk. Ook hebben we gewezen op het
feit dat dit bij een opstartende wijk, gemakkelijk is te implementeren. Daarnaast zijn de
kosten voor deze diensten lager en werkt men aan een duurzamere leefomgeving.
Hoe wij ook hebben het verzoek tot een onderzoek ook hebben geprobeerd te realiseren,
is dit niet gelukt. Wrang is extra te vernemen, dat de VVD geen enkel argument over hun
zienswijze in deze, heeft ingebracht, ondanks dat GBK hierom gevraagd heeft. De
reactie: "Wij gaan niet in debat, omdat GBK dat vraagt", zegt genoeg.
Getuigt dit van gebrek aan visie of aan lef om te investeren in de toekomst? U mag het
zeggen. Wij zijn teleurgesteld, maar we blijven komen met nieuwe initiatieven.
Peter Bakker

