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Aan het college van B & W 
 
 Etten-Leur, 29-03-2020  
 D66FrUP201229 
 
 
Betreft: communicatie over afval ophalen en mijnafval 
 
Geacht college, 
 

We krijgen diverse vragen over het ophalen van plastic afval in 2021 en ook op de sociale media zien 

wij verwarring over het wel dan niet ophalen in het nieuwe jaar naar aanleiding van de eerdere 

berichtgeving en het besluit plastic voortaan niet meer op te halen. 

Overigens in de afvalwijzer staan ook voor heel 2021 de ophaaldata genoemd, daar is niets mis mee, 

maar niet iedereen gebruikt die app. 

Onze fractie vraagt zich af waarom het college in de Bode en op de media niet helder communiceert 

over het voorlopige uitstel (we begrijpen dat dit duurt tot alle ondergrondse containers zijn 

bijgeplaatst). 

Een tweede punt dat we te horen krijgen dat het niet meer mogelijk is via mijnafval inzicht te krijgen in 

het aantal aanbiedingen zowel op de milieustraat als containers. Ook hierover hebben wij geen 

informatie gezien, behalve dat op die site nu staat dat je een nummer kunt bellen als je informatie wilt. 

Dit lijkt ons niet de service die we willen geven aan onze inwoners, het lijkt ons beter en waarschijnlijk 

ook een stuk goedkoper als mensen dit zelf kunnen inzien. Zoals dat voorheen prima ging. 

 

We hebben hierover de volgende vragen: 

1. Waarom heeft de gemeente nog niet gecommuniceerd over het uitstel van het zelf 

wegbrengen van plastic, drankkartons en blik? 

2. Is het college bereid dit alsnog binnen afzienbare tijd te doen? 

3. Waarom is het niet meer mogelijk via mijnafval, in te zien welke aanbiedingen je hebt gedaan 

dit jaar? 

4. Is dit een tijdelijke zaak? 

5. Zo ja wanneer is de site/app weer bereikbaar op de bekende wijze? 

6. Zo nee, wat is de achterliggende grond dat deze site/app niet meer te gebruiken is? 

 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Fractie D66 Etten-Leur 
 
Ron Dujardin 
Fractie voorzitter. 
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