
DE 1 0 1
DORDTSE

Motie

ryi6

Plastic van de straat en in de bak!
De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 9 november 2021,

veruoorr'--

Constaterende dat:
- De inzameling van plastic afval met zakken in een aantal Dordtse buurten gepaard gaat met problemen zoals:

zakken die wegwaaien bij hevige wind (verergerd door een gebrek aan haken om ze op te hangen), zakken die
worden opengescheurd door vogels, zakken die dagen te vroeg worden opgehangen.

- De inzameling van plastic afval met zakken hierdoor als gevolg heeft dat zakken met plastic afval over straat
zwerven of het losse afval uit opengescheurde zakken over straat zwerft.

Overwegende dat:
- Minicontainers (kliko's) aan huis voor plastic afval niet overal kunnen worden toegepast omdat er bijvoorbeeld

sprake is van een bovenwoning of een kleine tuin waarin weinig ruimte is.
- In 2019 een pilot gestart is met 4 gecentraliseerde perscontainers voor het inzamelen van plastic afval op

verschillende locaties in de stad.
- verzamelcontainers op straat als voordeel hebben dat het plastic afval meteen weg kan van eigen huis en erf en

niet een week ligt te wachten tot de volgende ophaaldag.
- Veel bewoners in de wijken Wilgenwende en Staart-West (het blok Merwedestraat-Maasstraat-Markstraat) hun

plastic afval willen inzamelen met verzamelcontainers op straat (bij voorkeur ondergrondse verzamelcontainers), in
plaats van met zakken.

Verzoekt het college:

- De centrale perscontainers voor plastic (welke medio 2019 zijn geplaatst op 4 plekken in de stad) te evalueren en de
raad een voorstel te doen over een uitbreiding van deze containers naar verschillende wijken, te starten bij (maar

niet beperken tot) Wilgenwende en Staart-West (het blok Merwedestraat-Maasstraat-Markstraat), gebruik makend
van de uitgesproken behoefte en draagvlak vanuit bewoners.

- Dit plan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad te zenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Noldus

Dordtse VVD




