College van B & W
gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN

Nieuwleusen, 19 juni 2019
Onderwerp: ophalen oud papier

Geacht college,
Als PCOB afdeling Nieuwleusen vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.
Tot en met april 2019 werd oud papier in Nieuwleusen om de maand opgehaald door
muziekvereniging Crescendo-Excelsior.
In april j.l. werden de inwoners van Nieuwleusen in kennis gesteld van de beëindiging
van deze activiteit, dit na overleg met uw college.
Wel wordt blijvend de mogelijkheid geboden zelf oud papier in te leveren bij het
clubgebouw aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen.
Verder is er een inlevermogelijkheid bij de CBS “Het Kompas” in Ruitenveen.
Oud papier is geld waard.
De inzameling is van groot belang daar het dient als grondstof voor nieuw papier en
karton naast het aspect van vermindering van de afvalberg en verlaging van het gebruik
van nieuwe grondstoffen.
Voor veel oudere inwoners en inwoners met een fysieke beperking van Nieuwleusen blijkt
het wegvallen van het ophalen van oud papier een probleem te zijn geworden.
Leeftijd en mobiliteit maken het voor velen onmogelijk gebruik te maken van de
inleveradressen.
Niet iedereen kan een beroep doen op familie of een mantelzorger.
Gevolg hiervan is dat oud papier verdwijnt in het restafval.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
Overigens moet hiervoor extra worden betaald wat een extra financiële aanslag betekent.
Ook voor de afvalverwerking is scheiden van oud papier van het overige afval een hot
item.
In verschillende buurgemeenten wordt oud papier ingezameld m.b.v. zgn. kliko’s (blauw)
die met enige regelmaat worden geleegd door de ROVA.
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Is het besluit om in te stemmen met het stopzetten van het ophalen van oud papier
weloverwogen genomen en is daarbij gedacht aan de moeiten voor een bepaalde groep
inwoners van Nieuwleusen?
Hopelijk is vorenstaande aanleiding voor het college deze problematiek nog eens op uw
agenda te zetten.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Klaas Buitenhuis
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