Vragen en antwoorden gecombineerde commissievergadering 22 april 2020
Rondvraag
D66: Onderwerp Milieustraat
De Weerter inwoner is er een die niet graag stil zit. Dit blijkt uit de grote aantallen inwoners die
gebruik willen maken van de milieustraat omdat zij hebben opgeruimd, de tuin hebben gedaan of
afval van de buurt hebben verzameld. Uit de berichtgevingen blijkt dat de gemeente op de hoogte
is dat door de huidige omstandigheden de milieustraat meer dan normaal bezocht wordt. Dat door
de gehanteerde veiligheidsmaatregelen voor het personeel dit tot grote vertragingen en files leidt
bij de toegang van de milieustraat. Inwoners worden geadviseerd om om te keren en hun afval op
een plek bij hun woning op te slaan. De gemeente heeft vanaf 8 april enkele maatregelen
afgekondigd.
Vraag
Welke periode hanteert de gemeente om te bepalen of de maatregelen van de gemeente effect
hebben en de situatie als verbeterd wordt gezien?
Antwoord
De gemeente Weert heeft in haar afvalbeleid de service naar de inwoners voorop staan. De
oorspronkelijke verwachting was dat iedereen zich zou schikken naar de oproep van de
Rijksoverheid om minder naar buiten te gaan, waardoor er juist minder bezoek op de milieustraat
zou komen. De praktijk blijkt anders. Om service te blijven verlenen is snel opgeschaald in zowel
de communicatie als openingstijden. Dit in tegenstelling tot de sluiting van de milieustraat in vele
andere gemeenten.
Omdat de omstandigheden op dit moment onzeker zijn is hiervoor geen periode vastgesteld. We
blijven monitoren om te zien wat er nodig is. We proberen de milieustraat zo lang mogelijk
geopend te houden ondanks de coronacrisis en afgekondigde noodverordeningen. Of dit lukt is
mede afhankelijk van het gedrag van bezoekers van de milieustraat.
Vraag
Is de gemeente bereid om als deze periode te kort blijkt te zijn deze te verruimen?
Antwoord
Zie antwoord vraag 1.
Vraag
Is de gemeente ook van mening dat andere zwaarwegende effecten zoals dumping van afval in het
buitengebied en natuurgebied en het bijzetten van afval bij containers door het sluiten van de
milieustraat ten alle tijden moet worden voorkomen?
Antwoord
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en inwoners staat voorop, niet het ten alle
tijden voorkomen van dumpingen. Er wordt een directe link gelegd tussen het dumpen van afval
en de sluiting van de milieustraat. Het blijft een keuze om afval te dumpen en het is een aanname
of dit ook het geval zal zijn. Het overgrote deel van het afval dat aangeboden wordt op de
milieustraat hoeft niet a la minute afgevoerd te worden en kan prima blijven waar het ontstaat.
Desondanks worden er extra service verlenende maatregelen getroffen. We staan ten slotte voor
een grote opgave als maatschappij waardoor er op alle fronten concessies gedaan (moeten)
worden. Cruciale beroepsgroepen, waaronder afvalinzameling, houden de maatschappij draaiende.

