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Tijdens de behandaling van de begroing
2018 z op het gebied van de inzameling van
_ hshoudelik afva enkele ragen gesteid waarop we zouden erugkomen. Verder i het
wenselijk om u n kennis te stellen van een aantal zaken waarover n het verleden
besluivorming plaats gevonden heeft
3.

Hoeveelheden huisvuil

Teneinde de ontwikkeling te kunnen zien werd verzocht om niet alleen de
afvalhoeveelheden 2016 in beeid te brengen maar tevens van het voorgaande jaar. In

onderstaand overzicht over zjn de gerealiseerde hoeveelheden over 2015,

2016 en de

eerste hefft van 2017 in beeld gebracht
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Verder i te kennen gegeven dt inzicht gewenst s n de scheidingsresuitaten van deze

gemeente, afgezet tegen andere gemeenten. Daartoe tret u bijgaand overzicht aan,
waarin naast de scheidingsresulaten van deze gemeente tevens de resuitaten van de
andere “Rd4-gemeenten’

aangetroffen worden.

b
Evaluatie "gratis” inzamelinggft
Sinds 1 januari 2017 wordt het ingezamelde
wordt alleen nog een ledigingstarief n rekening
van de resultaten van deze maatregel wordt het
de rest van dî jaar af te wachten. Na afloop zal
©.

gfin deze gemeente 'gratis
ingezameld. Er
gebracht. Om een goed beeld te krigen
van belang geacht om de gegevens van
hierop worden teruggekomen.

Evaluatie kringloopwinkel

Hierop zal eveneens na afloop van 2017 worden teruggekomen.

d_
Regionale samenwerking
I een inentieverklaring van 10 maart 2015 heeft het bestuur van Rd4 en de gemeente
Maastricht vastgelegd om de komende jaren de samenwerking op het gebied van
afvalinzameling en afvalverwerking in Zuid-Limburg e bevorderen. Ook de gemeenten
Meerssen en Valkenburg ad Geulhebben zich j deze samenwerking aangesioten.
Belangrijkste ambitie van alle partjen s dat samenwerking moet leiden tot een betere
dienstverlening naar de burgers. Vanuit deze visie komen er vanaf 2018 enkele nieuwe
initatieven:

*

*

De huidige Rd4-app komt ook beschikbaar voor de inwoners van Maastricht,
Meerssen en Valkenburg ald Geul. Deze regionale afval-app zal qua
functonaliteit worden uilgebreid met 0 3. zogenaamde push-berichten, waarmee
burgers selectief geïnformeerd kunnen worden over hun actuele zaken.
Vanaf 2016 zal het voor alle burgers binnen de Rd4-gemeenten en de
gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg ald Geul mogelijk zijn om
gebruik 1e maken van al miieuparken, ongeacht de woonplaats van de burger.
Dit betekent dus dat nwoners van Eisden-Margraten
ook gebruik kunnen maken
van de parken in Maastricht en inwoners van Valkenburg a/d Geul ook terecht
kunnen op mileupark Margraten. I het kader van deze faciitet zal dt najaar een
nieuwe afvalpas voor alle 14 gemeenten worden uitgebracht.

De nieuwe afvalpas

is tevens geschikt om te gebruiken. voor de toegang tot ondergrondse
inzamelsystemen die op enkele plaatsen binnen het Rd4-gebied aanwezig zijn
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Met viendeljke groet,
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