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Betreft: Inzameling plastic afval in Meerhoven

Geachte heer Thijs,
Graag reageren wij op enkele uitspraken die u als milieuwethouder heeft gedaan in het artikel
‘Bijzetafval-probleem in Eindhoven nog steeds groot’ van het Eindhovens Dagblad d.d. 24 januari
2020. Ons inziens zijn deze uitspraken deels onjuist en wordt het onderliggende probleem niet
opgelost met het uitdelen van boetes. Hieronder leggen we (nogmaals) uit wat het daadwerkelijke
probleem is en welke oplossingen naar onze opvatting wél effect hebben.
Capaciteitsprobleem
In Meerhoven ervaren bewoners al geruime tijd overlast van overvolle containers voor plastic
verpakkingsmateriaal. Wij hebben de gemeente Eindhoven meerdere malen op de problematiek
gewezen en diverse oplossingen aangedragen. Zowel de gemeente als afvalverzamelaar Cure hebben
het probleem destijds erkend en hebben toegezegd de capaciteit te vergroten door het plaatsen van
een zogenoemde perscontainer. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is de perscontainer
nog steeds niet geplaatst. Bewoners kunnen het plastic afval niet kwijt en plaatsen het – meestal
netjes bijeengebonden in één of meerdere plastic zakken – naast de containers. Zie ook bijgaande
foto’s.
Verantwoordelijkheid
In het artikel van het Eindhovens Dagblad stelt u dat het probleem kan worden opgelost door boetes
uit te delen aan bewoners die hun afval niet deponeren in de daarvoor bestemde ondergrondse
containers maar het afval er gewoon naast zetten. Buiten het feit dat u dan een ambtenaar
permanent toezicht moet laten houden, lost u daarmee het onderliggende probleem niet op. Zoals
hierboven aangegeven, hebben gemeente en Cure reeds erkend dat er in Meerhoven een
capaciteitsprobleem voor plastic afval is. Het daadwerkelijk probleem wordt dus veroorzaakt door de
gemeente die haar verantwoordelijkheid niet neemt. Dat bewoners hun plastic afval naast de
container plaatsen, is het gevolg daarvan. Niet andersom.
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Averechts effect
Zolang de gemeente het capaciteitsprobleem niet heeft opgelost, nemen bewoners het plastic afval
in het ideale geval weer mee naar huis. Maar u kunt zich misschien voorstellen dat wanneer een
bewoner met twee zakken plastic afval en een boodschappenlijstje in de hand naar het
winkelcentrum fietst, het niet bepaald aantrekkelijk is om terug naar huis te fietsen, het plastic afval
thuis te stallen en daarna weer naar het winkelcentrum te moeten fietsen alvorens de boodschappen
kunnen worden gedaan. Daarnaast is de opslagcapaciteit bij bewoners thuis beperkt. Bewoners staan
dan voor een keuze: (1) het plastic afval thuis bij het restafval gooien of (2) het plastic afval
bijeengebonden naast de volle container leggen. Beide oplossingen zijn momenteel de dagelijkse
praktijk. Het feit dat veel milieubewuste bewoners toch de moeite nemen om het plastic afval naar
de openbare containers te brengen en het desnoods daarnaast te leggen, zou juist moeten worden
geprezen. Het beboeten werkt enkel in de hand dat bewoners het plastic afval bij het restafval
gooien. Als milieuwethouder kan dat toch zeker niet uw bedoeling zijn!
Niet vol
Onderzoek van afvalinzamelaar Cure zou hebben uitgewezen dat op de plekken waar bijzetafval
stond, de ondergrondse afvalcontainers bij lange na niet vol waren. Uw conclusie: “Het is dus vooral
een kwestie van mentaliteit”. Het probleem zit hem hier in het ontwerp van de ondergrondse
containers. De container is zodanig ontworpen dat alleen kleine hoeveelheden plastic tegelijkertijd in
de container kunnen worden geworpen. Plastic zakken blijven veelal vastzitten in de krap bemeten
‘draaiklep’. Resultaat: een nagenoeg lege container met een heleboel afvalzakken ernaast. De
bovengrondse containers in Meerhoven hebben dit nadeel niet en zitten nagenoeg altijd vol.
Daarnaast verwijzen we nogmaals naar het feit dat zowel gemeente als Cure reeds hebben erkend
dat er in Meerhoven een capaciteitsprobleem voor plastic afval is.
Veldhoven
In hetzelfde artikel verwijst u naar onderzoek van Cure waaruit zou blijken dat in Meerhoven zakken
met plastic afval worden ‘gedumpt’ die uit Veldhoven afkomstig zijn. U suggereert daarmee dat
bewoners uit Veldhoven hun plastic afval naar Meerhoven brengen. Uw conclusie: “We moeten dit
probleem dus echt aanpakken door op een gedragsverandering in te zetten”. Hiermee slaat u de
plank geheel mis. Het plastic afval wordt in Veldhoven wekelijks bij bewoners thuis opgehaald.
Hiervoor stelt de gemeente Veldhoven speciale gele zakken beschikbaar. Deze zijn gratis verkrijgbaar
bij supermarkten en bij het gemeentehuis. Veldhovenaren kunnen deze zakken ophangen aan
kroonringen die op regelmatige afstand aan de (lantaarn)palen zijn bevestigd. Bewoners in
Veldhoven zijn zeer tevreden over deze wijze van afvalinzameling. Waarom zouden zij speciaal naar
Meerhoven afreizen als zij in hun eigen gemeente op hun wenken worden bediend? De verklaring
voor de gele zakken in Meerhoven is dat bewoners uit Meerhoven ook regelmatig boodschappen in
Veldhoven doen en dan een paar gele zakken gratis mee naar huis nemen voor hun plastic afval.
Handig, want de gemeente Eindhoven verstrekt geen speciale zakken voor plastic afval. U zou een
voorbeeld kunnen nemen aan de gemeente Veldhoven door het plastic afval huis-aan-huis te laten
ophalen en gratis zakken te verstrekken: probleem opgelost!
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Oplossingen
Naast de Veldhovense oplossing hebben wij als bewonersvereniging diverse andere oplossingen
aangedragen. Geen van deze oplossingen zijn vooralsnog overgenomen door de gemeente
Eindhoven. Hieronder de top 3 van onze oplossingen:
1) Haal het plastic afval huis-aan-huis op en stel hiervoor gratis plastic zakken beschikbaar
conform het Veldhovense model. Zie: www.veldhoven.nl/afvalinzameling.
2) Plaats op meerdere locaties in Meerhoven containers voor plastic afval. Op dit moment zijn
de ruim 4500 huishoudens in Meerhoven voor hun plastic afval aangewezen op één centrale
plek in Meerhoven. De grote druk op deze centrale plek kan worden gereduceerd door op
meerdere locaties in Meerhoven containers voor plastic afval te plaatsen. Daarmee wordt de
verleiding kleiner om grote hoeveelheden plastic afval op te sparen en in één keer naar de
container te brengen waardoor het risico op storingen kleiner wordt. Daarnaast zullen
bewoners eerder genegen zijn om het afval verspreid over de week naar de container te
brengen en niet alleen in het weekend.
3) Neem een voorbeeld aan de gemeente Rotterdam waar het plastic afval wordt gescheiden
uit het restafval. Deze methode schijnt zelfs beter te werken dan het door bewoners laten
scheiden van plastic afval omdat bepaalde materialen ten onrechte bij het plastic afval
worden gegooid. Zie: www.ad.nl/rotterdam/stop-maar-met-sorteren-plastic-en-blik-magvanaf-nu-bij-het-restafval~a23343f3.
Naast deze oplossingen hebben wij ook enkele tijdelijke oplossingen aangedragen, zoals het
aanbrengen van containertuintjes (zie www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzameblogs/containertuintjes-zorgen-voor-minder-afval), het bijplaatsen van bovengrondse containers en
het inzetten van een host(ess) die instructies geeft over het gebruik van de containers en het
scheiden van afval. Wij hebben als bewonersvereniging zelfs aangegeven hierin te willen faciliteren,
maar noch de gemeente noch Cure is op ons aanbod ingegaan.
Conclusie
Wij concluderen dat het beboeten van bewoners een averechts effect zal hebben en dat er diverse
kansrijke oplossingen zijn om het probleem in de kern aan te pakken. We verwachten van de
gemeente Eindhoven dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en de problematiek rond het
inzamelen van plastic afval in Meerhoven op korte termijn oplost. Wij zijn nog steeds bereid om
hierin mee te denken en zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven,

Ruben Trieling
Voorzitter
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