Afval
Zoals op deze website te lezen is, is de afvalinzameling per 1 april 2015 gewijzigd.
In de container waar voorheen alleen kunststof in gedeponeerd mocht worden, mag
vanaf 1 april ook metaal en drinkpakken van bijvoorbeeld melk en sap ingezameld
worden. Dit zorgt vanzelfsprekend voor een groter aanbod in deze container wat
uiteraard de bedoeling is.
Aangezien de gemeente Weert i.v.m. de diversen bezuinigingen en privatiseringen
binnen het ambtelijk apparaat de inzet van de ophaalwagen van deze containers,
effectiever is gaan inzetten zorgt dit nu al voor de nodige overlast en het regelmatig
vol zitten van deze ondergrondse container langs de basisschool.
Met name in het weekend dat de oud papier container er staat is sprake van overlast
van rondslingerend zwerfvuil.
Ons verzoek is om als de container vol is het afval weer mee te nemen naar huis en
het op een later tijdstip nogmaals te proberen.
In ieder geval niet langs de container zetten, waar de wind vrij spel heeft op deze
zakken met lichte kunststof afval.
De dorpsraad Laar heeft deze kwestie inmiddels via het ‘Klacht Contact Centrum’
ook aangekaart bij de gemeente Weert.
Feit is verder dat deze situatie zich niet alleen op Laar voordoet maar ook elders
binnen de gemeente Weert en tevens in Nederweert en Ospel.

Situatie op maandagavond 30 maart 2015.

Hieronder de situatie op vrijdagmorgen 24 april 2015.

De container zit echt helemaal vol.

Omstreeks 11.00 u. is deze vrijdagmorgen de container door de gemeente leeg
gemaakt.

De afval die langs de container lag is blijven liggen.
Op zaterdagmorgen rond 11.00 u. zat de kunststof container alweer helemaal vol en
op maandagmorgen stonden er inmiddels diversen zakken langs.
Een oplossing zou kunnen zijn dat bij de herinrichting van het schoolplein de
container vergroot wordt of het vaker (dagelijks) leeg maken van de containers door
de gemeente.
Wordt vervolgd.

De kledinginzameling door de Moezevangers gaat inmiddels naar wens.
Het aantal kilo’s dat wordt opgehaald is boven verwachting.

Als er weer kleding wordt ingezameld, staat dit spandoek op de kruising
Heugterbroekdijk/Laarderweg/Rietstraat/Aldenheerd.

Vervolg: 12 juni 2015
In overleg met de betreffende ambtenaar van de gemeente Weert heeft de dorpsraad
Laar de problemen rondom de afvalcontainers langs de basisschool in kaart
gebracht.
Gedurende 14 dagen heeft een lid van de dorpsraad iedere dag de situatie bij de
containers bekeken en indien nodig foto’s gemaakt.
Van de 14 dagen (van 25 mei tot en met 7 juni 2015) zat de container voor o.a.
kunststof maar liefst 6 keer vol met zakken langs de container erbij geplaatst.
In het oud papier-weekend is op vrijdag rond 11.00 uur de container leeg gemaakt en
zat deze op zaterdagmorgen om 10.00 uur alweer helemaal vol, met als gevolg het
gehele weekend troep erlangs.
De gemeente maakt de container voor o.a. kunststof inmiddels drie maal per week
leeg (maandag/woensdag/vrijdag) maar dit is nog steeds niet voldoende.
Je kunt niet de inwoners van Weert vragen om meer en beter gescheiden te gaan
inzamelen en dan vervolgens de helft van de tijd geconfronteerd worden met volle
containers.
Hieronder een aantal foto’s die gemaakt zijn gedurende deze 14 dagen.

Binnenkort hopelijk meer actie van de gemeente Weert.

