
Diemen, 9 november 2020

Geacht College van B&W

Wij hebben aan u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de overvolle papier containers. Op 
25-02 en 24-04-2020 heeft u antwoord gegeven op onze schriftelijke vragen. Tot op heden hebben 
wij geen verbeteringen mogen constateren.

Op een social media post, dit weekend, bij twee facebook accounts hebben wij veel reacties 
ontvangen over de overvolle papier containers en zwerfvuil.
De stand van reacties tot op dit schrijven is bij:
Facebook Diemen Connect 28 opmerkingen
Facebook Diemen Waarom 16 opmerkingen

Op de Facebook postings, om niet te klagen maar oplossingen aan te geven zijn overwegend 
positieve reacties en ideeën gekomen. 

1) Wat gaat u met deze vorm van participatie doen om de papier en het zwerfvuil problemen 
op te lossen?

Op 25-02-2020 schreef u over papierinzameling: “Het is nog niet noodzakelijk gebleken on frequentie 
van lediging te verhogen naar aanleiding van het stoppen met inzamelen. Meer papier inzamelen 
met dezelfde ledigingsfrequentie is gunstiger voor de kosten”.

Een samenvatting van reacties op Facebook gaven aan dat vaker ledigen en ook in het weekend een 
oplossing is. Hierbij zijn er opmerkingen geplaatst als: “We betalen er met zijn allen een hoop voor”. 
Verder wordt er opgemerkt dat het naast de container plaatsen niet de bedoeling is.
Ook het niet meer inzamelen van oud papier door organisaties is mede benoemd als een oorzaak van 
het probleem.

Dit zijn duidelijke signalen van de bewoners hoe zij over deze problematiek denken.
2) Sluit uw afvalbeleid aan op de belevenis van de bewoners?

Voor het zwerfafvalprobleem waren de suggesties vaker legen van de gemeentelijke afvalbakken en 
er wordt gewezen op de overlast van dieren. De klepjes op gemeentelijke afvalbakken zijn een 
oplossing. Echter gelet op besmettingsgevaar zijn afvalbakken met een voetpedaal de oplossing 
wanneer ze ook regelmatig leeggemaakt worden.

3) Ziet u de noodzaak in voor het aanpassen van de openbare afvalbakken?

We begrijpen dat u op social media bij deze twee accounts niet reageert om heftige discussies en 
verwijten over en weer te voorkomen. Op de website van de Onafhankelijke Partij Diemen en social 
media zullen wij netjes aandacht besteden aan uw antwoord over dit onderwerp. 

In afwachting op uw reactie verblijven wij namens de Onafhankelijke Partij Diemen,

Met vriendelijke groet,
Jan Sikking
Leo Smits


