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Aan: Doetinchem-POS-Gemeente Doetinchem <gemeente@doetinchem.nl>
Onderwerp: Scheidzooi

t.a.v. burgemeester, wethouders en raadsleden der gemeente Doetinchem

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:

sng auaais 2g21sgpg,gap en i.ggps##e, age9
wie schetst on2Er,7 oen eel lat op ons adres @@vn

afvalscheiding iö Ij is en dat zelfs de aanwezige rest-afvalcontainer op zekere dag
zomaar verdwenen was, zonder enige kennisgeving aan ons, de bewoners...

Tijdens een telefoontje met een van uw medewerksters vertelde zij toen dat wij de container
moeten gebruiken aan de Nieuwstad. Niet naast de deur, zoals voorheen, maar aan de
overkant van de drukke Raadhuisstraat (een van onze medebewoners is gehandicapt). Het
bijbehorende pasje ontvingen wij pas enkele weken later!! Inmiddels huurden/huren we
gezamenlijk (VvE) voor eigen rekening een container bij Ter Horst Milieu.

Glaswerk doen wogil to etoen initiatief in de hiervoor bestemde containers elders
in de wijk.

Voor papier en karton hebben we één blauwe bak voor 6 appartementen.

Plastic verdwijnt bij het restafval. Geen idee waar we het anders moeten laten. Plastic zakken
'dumpen' op de daarvoor bestemde plekken.. geen idee wáár en wanneer.

Groen afval.. etensresten, kamerplanten, boeketten etc. komt bij het restafval. Dit
zogenaamde 'kleine' afval kunnen we niet afgeven bij de Buha. Waarom niet en waar dan
wel?

Vraag: waarom kunnen wij geen containers gebruiken zoals andere inwoners van
Doetinchem? Ons appartementengebouw bevat 6 appartementen (zeer kleinschalig dus)

. Waar laten zij hun afval?

Wij hebben van 1993 tot 2021 aan De Bottenmölle gewoond en vanaf het begin van
afvalscheiding hieraan meegewerkt. Nooit een probleem geweest, altijd goed gefunctioneerd.

Op een gegeven moment hebben wij besloten de hierboven geschetste situatie maar te
accepteren omdat we helaas geen stap verder kwamen, ondanks beloftes dat de gemeente
(Buha) contact met ons zou opnemen.

Echter, we kaarten het nu toch opnieuw bij u aan en waarom..? Hierom: tijdens onze vakantie
in Frankrijk, Duitsland en België constateerden wij dat op letterlijk élke camping, of het nu een
simpele boerencamping is of een 4sterren camping, OVERAL afval gescheiden wordt. Alle
soorten worden apart ingezameld.

En in Doetinchem, stad met vele mooie ambities en plannen (Park of Dutch Dreams
bijvoorbeeld, prachtig), is het voor ons blijkbaar niet mogelijk ons afval te scheiden.

Of hebt u een goede oplossing?

Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet.
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