
 

 

MEMO  

 
Aan:  de raadsleden 
Van:  het college 
Betreft: Lijst met suggesties vanuit de raadsleden tijdens het digitale werkbezoek aan de 

milieustraat en kringloop in maart 2021 
Datum: 22 september 2021 

 
 
Tijdens het digitale werkbezoek zijn de aanwezige raadsleden meegenomen in de knelpunten en 
ontwikkelingen met betrekking tot de kringloop en milieustraat. Dit werkbezoek heeft geresulteerd 
in de volgende aanbevelingen en suggesties vanuit de aanwezige raadsleden:  

1. Een pasjessysteem. 

2. Het groenafval omleiden naar de gemeentewerf. 
3. Zet iemand langs de wachtrij voor controle op rechtmatige toegang tot de milieustraat. 
4. Scherper doseren van het aantal toegelaten bezoekers voor betere afvalscheiding 
5. Herontwerp de openbare ruimte aan de voorkant van de kringloopwinkel. Daar kunnen 

goederen mogelijk al worden voorgesorteerd met een aantal stromen voor een snellere 

doorstroming op de milieustraat. 
6. Acceptatie: De milieustraat bepaalt bij de inname wat naar de kringloop kan. Dit kan beter 

andersom. 
7. Communicatie: Bewustwording is hard nodig. Verspreid folders in de wachtrij met 

informatie over de kringloop en milieustraat 
8. Maak gedrag en kosten toonbaar. Wat consumeren we per jaar? Wat kost een volle 

container met grofvuil? Houdt met dit soort vragen en antwoorden de bezoekers een 
spiegel voor. 

9. Huisvesting: Koop de buren uit of pleeg nieuwbouw. 

 

Aan de aanbevelingen en suggesties is vooralsnog als volgt invulling gegeven: 
Suggestie 1 en 3:  Pasje invoeren om onrechtmatige bezoekers te weren. We wachten eerst het  

verloop van de pilot af. 
Suggestie 2:    groenafval alternatieve locatie, gemeentewerf. We wachten eerst het  

verloop van de pilot af. 
Suggesties 4 t/m 7:  Met de pilot sinds 14-7-2021 is dit precies zo in gang gezet.  
Suggestie 8:   Dit is besproken met de exploitant en afdeling communicatie; een dergelijke  

boodschap zegt de inwoners waarschijnlijk weinig als informatie op/bij een  
container, ze hebben namelijk geen vergelijk. 

Suggestie 9:   Dit was al ambtelijk onderzocht. Zo zijn het uitkopen van buren of 

nieuwbouw geen optie voor de korte termijn. Daarbij is het wellicht  
verstandiger dat we ons eerst afvragen of we nog wel willen doorgaan met  
de huidige werkwijze van de milieustraat. 
 
 
         

   
De door uw raad aangegeven aanbevelingen en suggesties zijn niet uitputtend. Bij de verdere 
uitwerking naar uitvoering van de plannen nemen wij de suggesties en aanbevelingen in 
overweging. Ook de uitkomst van de pilot vormt input voor de heroverweging van de inrichting van 
de milieustraat. 
 

 

 
     


