Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen
Vlaardingen, 9 juni 2020
Betreft: schriftelijke vragen over plastic afval en GFT/GFE
Geacht college,
Sinds december 2019 is het Actieplan Halvering Restafval in uitvoering.
Op 7 april 2020 ontvingen wij een eerste tussentijdse update hierover.
Plastic afval
Sinds de oranje plastic containers zijn verwijderd en het plastic afval samen met het
restafval in de restafvalcontainers wordt gedeponeerd, zijn de restafvalcontainers eerder
vol: immers het plastic afval neemt veel ruimte in beslag.
GFT naar GFE
De bovengrondse grind cocons voor groente-fruit-en tuinafval zijn uit het straatbeeld
verdwenen en vervangen door bovengrondse stalen cocons groente-fruit-en etensresten.
Ondanks herhaaldelijke communicatie hierover, zijn er nog steeds veel vragen, zowel bij
bewoners, waar onlangs deze containers zijn vervangen als ook bij inwoners mét een
tuin, maar zónder eigen GFT-kliko.
In uw tussentijdse update geeft u aan dat de levering van GFT-kliko’s aan
grondgebonden woningen is vertraagd door de coronacrisis.
Wij constateren, dat door het niet-parallel lopen van de vervanging van de bovengrondse
grind cocons voor GFT-afval enerzijds en de vertraagde levering van GFT-kliko’s
anderzijds, thans veel tuinafval in de restafvalcontainers wordt gedeponeerd. Met een
stijging van het aantal kilo’s aan restafval tot gevolg.
Vraag 1:
Bent u bekend met het signaal, dat restafvalcontainers eerder vol zijn door het plastic
afval en zo ja, wordt hier naar gehandeld door de containers frequenter te legen ?
Vraag 2:
Heeft u de inwoners mét een tuin, maar zónder GFT-kliko in beeld ?
Zo ja, bent u bereid deze groep persoonlijk aan te schrijven om hen te informeren over
de (on)mogelijkheden om hun tuinafval af te voeren ?
Zo nee, welke andere middelen heeft u om hierover te communiceren (bijvoorbeeld om
in het gebied te flyeren waar de GFT-containers vervangen zijn door GFE-containers) ?
Vraag 3:
In hoeverre bent u in staat om de levering van de GFT-kliko’s aan de laagbouw weer snel
op te pakken, nu er sprake is van een versoepeling van de coronamaatregelen?
Tot zover
We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
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