Afvalinzameling, technische vragen gesteld door Groenlinks
Vraag 1
Waarom GFT in voor en najaar en juist niet in de zomer, wanneer de inhoud van de bak gaat
fermenteren?
Antwoord
Voorjaar/najaar rondes en zomerrondes dienen een ander doel. Met de extra rondes in
voor- en najaar wordt beoogd een oplossing te beiden voor een grote hoeveelheid snoeirespectievelijk bladafval. Met extra rondes in de zomer, wanneer temperaturen oplopen,
wordt beoogd stank en ongedierte tegen te gaan.
Het inzetten van extra rondes in de zomer betekent tijdelijk extra capaciteit aantrekken. Dat
is in de zomermaanden en met name in deze arbeidsmarkt ten behoeve van deze activiteit
heel moeilijk. Ook de vaste bezetting is in de zomermaanden lager.
Er zijn een aantal eenvoudige tips waarmee stank en ongedierte goed zijn te voorkomen. Via
de website van de gemeente Bergen en HVC zijn deze te bekijken. Aan HVC is gevraagd of zij
een extra communicatie-inspanning kunnen plegen op het onderwerp Gft in de
zomermaanden.
Wat wij inwoners adviseren: Stank ontstaat vaak door vocht. Leg onderin de bak een paar
oude kranten of stro zodat het vocht wordt opgenomen. Ook helpt het om het deksel van
uw bak op een kiertje te zetten, zodat het vocht kan verdampen. Bij heel warm weer kunt u
etensresten in een biozakje met kiemplantlogo doen. Gewone plastic zakken horen niet
thuis bij het Gft. Ook bij vorst is dat handig, want dan vriest vochtig afval niet vast. Zet de
container, als dat kan, op een zo koel mogelijke plek, uit de zon. Laat tuinafval, zoals gras,
een dagje drogen voordat u het in de bak doet.
Vraag 2
In het voor- en najaar zijn er snoeikorven. Daar wordt nu voor het eerst ervaring mee
opgedaan. Waarom die niet in het voor- en najaar neer zetten?
Antwoord
Wanneer de Gft-rolcontainer qua volume te kort schiet biedt de korf uitkomst, terwijl bij
snoei- of bladafval met een beperkt volume de korf het aflegt tegen de rolcontainer bij huis.
In buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo worden inwoners bediend met extra
rondes en korven. De ervaring daar wijst uit dat beide goed gebruikt worden.
Vraag 3
Wat zijn vier rondes van reinigen? Geldt dat 4 x 3 bakken?
Antwoord
Vier rondes bedoelen we mee 4x een rolcontainer reinigen. Momenteel neemt de gemeente
Bergen vijf rondes af (3 rondes Gft schoonmaken, 2 rondes rest schoonmaken).

