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Besluitenlijst nr. 10

Aantal bezoekers bij aanvang: 23

Raadsonderwerp: Agendavoorstel CDA: Afval problematiek Almere Poort (RG87)
Indiener: De heer B. Malotaux (CDA)
Verantwoordelijk Portefeuillehouder:
Doel bespreking:
De vrijwilligers van Almere Poort schoon (https://hennietibben.nl/almere-poort-schooninfo/) gaan iedere 1e zondag van de maand, in weer en wind, op pad om zwerfafval te
verzamelen. Ontzettend veel betrokken Almeerders gaan samen de wijk in om hun eigen
leefomgeving schoon te houden. De vrijwilligers hebben ons meegenomen in de
problemen rondom het zwerfafval. Naast huisvuil heeft dit stadsdeel ook te maken met
bouwafval dat rondzwerft in de wijken.
Almere Poort is een van de jongste stadsdelen in Almere en is inmiddels uitgegroeid tot
een thuis van 15.000 inwoners. Tijdens de economische crisis heeft de woningbouw en
verdere stadsontwikkeling even stilgelegen. Doordat de ontwikkeling van dit jonge
stadsdeel heeft stilgelegen, zijn er nog veel zaken niet op orde. De afvalinzameling is een
van deze zaken die nog niet definitief zijn ingericht, met als gevolg dat de inzameling van
afval per straat enorm kan verschillen. Dit zorgt niet alleen voor verwarring bij bewoners,
maar ook voor extra onnodig zwerfafval op straat.
Het CDA wil graag een visie ten aanzien van afvalinzameling in Almere Poort en er een
eenduidig afvalsysteem komt.
•

De vraag aan de raad daarbij is of zij zich herkent in de geschetste problematiek en
de noodzaak tot deze visie onderschrijft.
• De vraag aan het college is of deze een aantal alternatieven aan de raad wil
voorleggen hoe dit eenduidig afvalsysteem bewerkstelligt kan worden en of een
aantal lopende pilots rond afvalscheiding hierbij betrokken kan worden.
Voorzitter: De heer J. Steenkamer
Griffie:
Mevrouw L. Baan
Notulist: nee (besluitenlijst)
Aanwezig:
Raadsleden/fractieassistenten: de dames L. van Hilten (CDA), F.B. Smeulders (D66), M.
Veenstra (Partij voor de Dieren), J. Galiart (GroenLinks), C.J.J. Holter (VVD) en B. Rijssel
(ChristenUnie) (vanaf 20.28 uur) en de heren W. Boutkan (PVV) en J. Deben (PvdA)
College: de heer J. Hoek
Ambtenaren: de heer A.J.W. Bendeler (Afdeling Stadsreiniging)
Inspreker:
1. Mevrouw Tibben
2. De heer Dekker
Conclusie voorzitter:

Voldoende besproken
Toezeggingen:
Wethouder Hoek heeft op verzoek van mevrouw van Hilten van de fractie CDA
de volgende toezegging gedaan:
Om op de in de vergadering gedane suggesties voor de aanpak van de afvalproblematiek
in Almere Poort te reageren via een raadsbrief of agendavoorstel (ntb), en daarbij ook in
te gaan op de financiële middelen die ermee gemoeid zijn.
Deadline beantwoording toezeggingen: voor 20 juni 2019
Aantekeningen:
De wethouder geeft op verzoek van mevrouw Smeulders(D66) aan dat hij in gesprek zal
gaan met Almere Poort Schoon.

