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lnleiding
De eerste drie kernen zijn geïnformeerd over het nieuwe inzamelsysteem. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u hierover informeren.

lnformatie
ln de eerste drie kernen is het nieuwe systeem toegelicht aan (een afvaardiging van) de dorpstafel.

Op 14 december in Zevenbergschen Hoek, op 5 januari in Moerdijk en op 10 januari in Langeweg.
De projectleider heeft een presentatie gehouden over het "waarom" van een nieuw systeem, wat er
gaat veranderen en welke keuzes er zijn. Deze informatie is goed ontvangen door de aanwezigen.
Er is gevraagd hoe we de keuze voor de inzameling van restafval het beste kunnen ophalen in de
betreffende kern. Er zijn diverse ideeën opgehaald. ln alle drie de kernen wil een deelvan de gebiedstafel graag meehelpen om de vraag over deze keuze goed in hun kern uit te zetten. ln februari en
maart verwachten we de resultaten op deze vraag.
Voor de volgende kernen is de voorbereiding gestart. De planning hiervoor is aangepast. We gaan
eerst het gesprek voeren met de westelijke kernen. ln de derde en laatste fase zal Zevenbergen
worden opgepakt. Zevenbergen stond eerst voor de tweede fase gepland, maar het komt voor de
uitvoering beter uit om deze kern als laatste op te pakken. Tevens is het gebiedsplan nog niet klaar
voor deze kern.
De informatie over de veranderingen staat ook o.a. op de website van gemeente:
iik.nl/afval
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Op 1 januari is de samenwerking met de gemeente Breda voor de huisvuilinzameling van start
gegaan. Op dit moment zorgen zij ervoor dat de duobakken door de firma van Gansewinkel worden
geleegd. Zodra er in een kern het nieuwe systeem wordt ingevoerd, zullen er vuilniswagens van
Afvalservice Breda rondrijden in Moerdijk.
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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van Moerdijk,
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