
Vragen Gemeentebelangen over afvalinzameling 
 
We hebben de afgelopen weken enkele opmerkingen gekregen m.b.t. afvalinzameling. En dat betreft 
dan geen inhoudelijke vragen, maar meer over de invoering en communicatie. We hebben daarover 3 
vragen: 
 
1) In Hoonhorst is het ophalen van de oranje container van 2 naar 4 weken gegaan. Dat zou naar ons 
idee ook moeten kunnen. Echter bij de nieuwe afvalkalender zat er eerst 6 weken tussen. Dat is 
vervolgens vervroegt naar 5 weken. Mensen die de container toch vol hadden en de moeite namen 
om Rova te bellen kregen te horen dat bij uitzondering ook zakken naast de container geplaatst 
konden worden. Op zich geen slechte oplossing, maar was de wethouder hier van op de hoogte en 
had dat niet wat beter gestroomlijnd en gecommuniceerd kunnen worden. 
 

Hoonhorst 
Door de feestdagen  en de nieuwe kalender is per ongeluk in Hoonhorst een extra week 
toegevoegd aan de ophaalronde voor de oranje container. 
In plaats van 4 weken was dit nu 5 weken (tussentijd is 19 dec en 21 jan). 
Enkele klachten kwamen binnen. 
Voor de meeste huishoudens was het geen probleem. 
ROVA heeft direct gereageerd door de mensen eenmalig toestemming te geven om zakken 
naast de oranje container te leggen. 
Het was helaas te kort dag om iedereen hierover te informeren. Excuses zijn gemaakt. 

 
2) Er moeten voor medio 2015 nogal wat ondergrondse containers geplaatst worden. Hiervoor is 
intensief overleg met bewoners gevraagd. Hoe loopt dat en gaat u de planning halen. 
 

Planning 

In december zijn alle inwoners geïnformeerd over de veranderingen en de globale planning. 
Ondertussen is een team druk met de voorbereiding. 
Binnenkort gaan de uitnodigingen  voor de inloopbijeenkomsten de deur uit. 
Die uitnodigingen bevatten ook een buurtkaart met onze voorkeurslocatie. 
Planning inloopbijeenkomsten: februari Dalfsen, maart Lemelerveld en Nieuw- en Oudleusen. 
Voor de zomervakantie (begin juli) zijn alle acties afgerond. 
De website van Dalfsen bevat binnenkort ook veel informatie over de veranderingen, kaarten 
en planning. 

 
3) Er is wat verwarring omtrent de tijdelijke oplossing m.b.t. de plastic zakken waar nu blik, drinkkarton 
en plastic in kan. Kunt u dat nog 1 maal duidelijk toelichten hoe dat zit?  
 

Oranje zak 

ROVA gaf eind november aan dat al in januari gestart kon worden met het toevoegen van 
drankpakken en blik aan het plastic afval. 
We hoefden dus niet te wachten totdat de oranje containers waren uitgezet. 
Testen tonen aan dat de zakken stevig genoeg zijn en een gemiddeld gezin ongeveer 1 a 2 
zakken meer zou krijgen. 
Het biedt de inwoners een mooie gelegenheid om alvast te wennen aan extra afvalscheiding. 
Daarnaast bespaart het restafval (en kosten). 
Daarom hebben we besloten om in Dalfsen ook alvast maar te starten (extra stap). 
We krijgen veel positieve reacties. 
De enkele klachten die we krijgen gaan over opengescheurde zakken door katten en teveel 
zakken. 

 


