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Beste Griffie kunt u deze mail doorgeven aan alle fracties van onze gemeente.

Aan alle politieke partijen.

Geacht Bestuur van de Gemeente Papendrecht, 

Met verbazing heb ik in het Kontakt gelezen wat u zoal ons, als bewoners, wilt laten gaan 
betalen en doen met ons huisvuil.

Ik vind dat ik al genoeg doe met het actief scheiden van ons huisafval, dit na de actie van 
de gemeente en HVC, enkele jaren geleden.

Mijn tuin staat al vol met drie containers en mijn schuur met plastic afval. Daarbij breng ik 
kapotte gebruiksvoorwerpen, glas en kleding naar de verzamelpunten etc..

Nu moet ik in de toekomst meer gaan betalen voor deze afvoer en nog verder gaan lopen 
en dat omdat HVC en de gemeente het makkelijker willen hebben.

We hadden een afvalstation dat zonodig vernieuwd moest worden, met als gevolg dat ik 
mijn groencontainer niet meer zelf mag afvoeren. Ja ik mag nog wel storten maar dan moet 
ik het tuinvuil in mijn personen auto stoppen. Ziet u dat zitten.

Nee, het afvalstation moest makkelijker worden voor bedrijven die nu gratis kunnen 
storten. En ga nu niet zeggen dat dit niet mogelijk is. Ik weet dat mensen/zzp bedrijven uit 
andere gemeentes,o.a. uit Brabant, lekker gratis komen storten.
En wij, de bewoners van Papendrecht, kunnen jaarlijks meer betalen.

Waarom kunnen we die bedrijven niet gewoon laten betalen voor hun afvoer. (Die 
afvoerkosten staan wel op mijn offertes en rekeningen ???)

Nee beste bestuurders, ga zelf eens een ochtend of middag op het afvalstation staan en zie 
welke bedrijven GRATIS storten. Tuinders, ZZP ers met bouwafval, een paardenstalling 
met mest etc..

Ik ben het met u eens dat we wat moeten doen met ons afval, maar zolang HVC groenafval 
met plastic gewoon meeneemt omdat men dat niet kan weigeren ??  De grijze contaner vol 
met papier en plastic meeneemt omdat de gebruiker daarvan het verdomt om te scheiden. 
De containers zet ik open zodat ze het gelijk kunnen zien, het gaat gewoon mee.

Nee beste bestuurders laat die VERVUILERS betalen, en we houden dan geld over wat u 
denkt dat het goedkoper zou gaan worden voor ons bewoners. Klaroen 24 november. 
(Ik geloof niet meer in sprookjes, zeker niet meer van onze politiek.)

Ik hoop dat u in de komende vergadering, over deze problematiek, dit kan meenemen en 
zeker zal overdenken.

B. Kruis

mailto:griffie@Papendrecht.nl



