Vilsteren, 25-09-2015

Gemeente Ommen-Hardenberg, t.a.v. de heer J. Schepers
ROVA, t.a.v. mw. S. Harberink
Betreft: reactie Plaatselijk Belang Vilsteren op planvorming ondergrondse afvalcontainer
Geachte mevrouw Harberink, heer Schepers, Beste Suzan en Jan,
Recentelijk hebben we elkaar op het rentmeesterkantoor van het Landgoed Vilsteren gesproken naar
aanleiding van het voornemen van de gemeente/ROVA om tot een ondergrondse vuilcontaineropslag
te komen in Vilsteren. Daarmee zou het ophalen van de grijze container met behulp van de
afvalwagen tot het verleden gaan behoren. De gemeente/ROVA motiveert de verandering door te
wijzen op minder grijs afval als gevolg van een beter wordende scheiding van afvalstromen. Daardoor
loont het legen met de vuilnisauto niet langer en zou één ondergrondse opslag in ons dorp vanuit het
oogpunt van bedrijfsvoering efficiënter zijn.
Uit ons gesprek van Plaatselijk Belang met u als gemeente en ROVA, bleek dat we kritisch staan ten
opzichte van de meerwaarde van deze verandering. We zien jammer genoeg geen verbetering in uw
dienstverlening. Integendeel, onze bewoners moeten zelf meer gaan doen (afvalzak brengen naar
centraal punt in het dorp). Daarnaast bleek ook de locatie van de opslag een discussiepunt te zijn. In
uw model wordt daarbij uitgegaan van 1 locatie, terwijl wij pleiten voor ten minste twee locaties. Het
kostenvoordeel per huishouden blijft onduidelijk ook al omdat de tarieven pas later dit jaar bekend
zullen worden gemaakt. Bovendien zullen om ons dorp de grijze containers toch geleegd moeten
worden en in die ritten kunnen naar onze mening toch ook gemakkelijk de circa 50 grijze containers
van onze huishoudens worden meegenomen.
Aansluitend hebben wij als Plaatselijk Belang reacties gevraagd van onze leden. Een flink aantal van
hen heeft gereageerd. Alle reacties geven duidelijk aan geen verandering van de huidige situatie –
grijze container – te willen. In ons sterk vergrijzend dorp is er geen voorkeur om een grotere afstand
te moeten overbruggen naar een centraal afvalpunt. De meerwaarde van het ROVA voorstel ten
opzichte van de huidige situatie kunnen wij derhalve dan ook niet ontdekken.
Plaatselijk Belang adviseert u dan ook dringend om voor de bebouwde kom van Vilsteren de grijze
container te handhaven.
Tot verdere toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens Plaatselijk Belang Vilsteren
H. Keizer
(voorzitter PB Vilsteren)
c.c. Landgoed Vilsteren, dhr. H. Vernhout

