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Betreft: Afdoening motie 2021-120 afvalinzameling begraafplaats Vredehof

Geachte raadsleden

Op 4 november 2021 heeft u de motie Afvalinzameling begraafplaats Vredehof (2021-120) aangenomen

In de motie verzoekt u het college
1. Te zorgen dat op de begraafplaatsen bij alle afvalinzameIplekken de mogelijkheid wordt geboden

om afval te scheiden
2. Dit uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 te realiseren
3. De raad te informeren over de realisatie hiervan

Wij informeren u met deze brief over de uitvoering van bovenstaande verzoeken

Eerst is het aangetroffen afval geïnventariseerd
Het merendeel bestaat uit groenafval en plastic (folie, bloempotjes en kaarsenhouders). In beperkte mate
is glas (vazen en kaarsenhouders) aangetroffen.

Afval inzamellocaties zijn aangepast
Op begraafplaats Vredehof zijn 7 afval inzamellocaties ingericht met rolcontainers voor het scheiden van
groen en restafval. Op 2 locaties is tevens een kliko voor het deponeren van glas aanwezig. Op
Begraafplaats Rusthof zijn op 1 locatie de drie verschillende afvalcontaIners aanwezig

De containers zijn voorzien van stickers, zodat duidelijk is in welke containers het afval gedeponeerd kan
worden. Bewegwijzering naar de afval inzamellocaties is aanwezig. De afvoer van de afvalfracties groen
en restafval is afgestemd met NV BAR-Afvalbeheer. De fractie glas wordt door de eigen dienst afgevoerd

De uitvoering heeft iets langer op zich laten wachten
De levertijd van de nieuwe rolcontainers en het geschikt maken om deze 'als treintje' te kunnen
transporteren op de begraafplaats heeft voor enige vertraging gezorgd. Sinds eind september is de
uitvoering gereed
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