College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn
Per mail
Hoenderloo, 11 februari 2019
Betreft: nieuwe inzamelstructuur Hoenderloo

Geacht College,
De inwoners van Hoenderloo ontvingen recent het bericht van de manier en het moment waarop de
“afvalstroom wordt omgedraaid”.
In juni van 2017 hebben wij toen, als voorbereiding op de besluitvorming, in een brief al aanbevolen
om vooraf goed na te denken en eventueel te overleggen over de spreiding van het aantal
brengpunten voor restafval, gelet op de specifieke en langgerekte vorm van Hoenderloo.
Sindsdien hebben wij nooit meer iets vernomen, totdat de berichten van februari 2019 bij iedereen
in de bus vielen.
Als reactie daarop zijn wij terecht door nogal wat dorpsbewoners benaderd, die hier ontstemd over
zijn. Daarom wijzen wij u graag op de onderstaande punten, waarbij wij u verzoeken het mogelijk te
maken om e.e.a. aan te passen.
ligging afval-brengpunten
In 2017 gaven wij het al aan: door de langgerekte vorm van Hoenderloo is de beschikbaarheid van
één restcontainer beslist onvoldoende. De verbazing is vrij groot dat wij nu pas vernemen dat er nu
een tweede containervoorziening wordt aangebracht, op ongeveer 100 meter van de reeds
bestaande voorziening (die overigens dan wel moet worden aangepast voor de hoeveelheid
restafval). Feitelijk plaatst u dus 2 nieuwe voorzieningen, op zodanig korte afstand van elkaar, dat
een deel van de dorpsbewoners een afstand van 3,7 kilometer moeten afleggen om daar hun
restafval af te leveren. Hiermee treft u ongeveer 250 huishoudens, die niet in het dorpscentrum
liggen. Wij verzoeken u nogmaals met klem op het aantal brengpunten uit te breiden en daar goed
overleg over te voeren.
Slecht doordacht beleid restafval
Iedereen weet dat de hoeveelheid restafval af neemt. Maar deze vorm van afval zal altijd blijven
bestaan. Hoenderloo wordt omgeven door veel natuur, met haar eigen fauna. Als bewoners ervoor
kiezen om zich van hun restafval te ontdoen in zakken, is de kans groot dat vossen, marters, zwijnen,
ratten, muizen en ander niet gewenste dieren zich aan de inhoud van deze zakken te goed zullen
doen, zo lang deze nog niet zijn gedeponeerd in een afvalcontainer. Daarmee is het feit dat een
landelijk dorp niet op bijzondere manier in de afvalsystematiek is opgenomen, behoorlijk
ondoordacht. Wij vragen u om dit alsnog te heroverwegen.
Restafvalcontainers aan huis
Niemand begrijpt de gedachtegang achter het kunnen bestellen van een grijze 140 liter container.
Zeker niet als daarbij dan ook nog eens blijkt dat daarvoor extra betaald moet worden en de kosten
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per lediging (servicekosten waarvoor?) ook nog eens fors hoger worden. Wij pleiten ervoor om die
bewoners die dat wensen, de mogelijkheid te bieden om zonder aanvullende kosten hun grote grijze
container gewoon te laten behouden. Deze zal heus niet half leeg aan de weg worden gezet, dus een
grotere container betekent niet dat er ook meer restafval komt.
Wees eerlijk over kosten
Natuurlijk vraagt een veranderende setting om een aanpassing van het afvalbeleid. Maar in deze
situatie is toch wel heel erg snel het beeld gezet dat de bewoners van Hoenderloo sowieso veel
hogere directe en indirecte (kilometers zeulen met afvalzakken) kosten moeten maken om hun afval
kwijt te raken, terwijl naar het zich laat aanzien de dienstverlening met reuzensprongen achteruit
holt. Onbekend is wat dit met het vastrecht-deel in de afvalstoffenheffing gaat doen, onbekend is
waarom een lediging van een kleine grijze container belangrijk duurder gaat worden dan de lediging
van een grote container, onbekend is waarom de oranje containers, waarvan de lediging immers
gratis is, gechipt moeten worden. Het leidt al tot de vraag of de bewoners in de toekomst ook nog
moeten gaan betalen voor de lediging van die container. Wij bevelen u ernstig aan daar volkomen
transparant over te worden. Tot op heden is dat in de richting van bewoners nog niet gebeurd.
Wij vertrouwen erop dat u met deze punten alsnog rekening wilt houden, voordat u de opgelegde
nieuwe systematiek zult invoeren en zijn uiteraard zoals altijd bereid tot overleg hierover.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Hoenderloo’s Belang

Werner Ludwig, voorzitter
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