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‘Afvalcafé’ boordevol weetjes
over afval en afvalverwerking
Wist u dat:
- Er in 2010 in Geldrop Mierlo per inwoner 470 kilo huisvuil werd opgehaald?
- Er serieuze plannen zijn om de ingang van de Milieustraat te verleggen, zodat er een
eind komt aan de zaterdagse files op het Emopad?
- De gemeente een proef gaat doen met het huis aan huis ophalen van drankkartons
en blik?
- Het pletten van ingezamelde plastic flessen erg lastig is als de dop er nog op zit; reden
waarom u vriendelijk wordt gevraagd doppen te verwijderen?
Tijdens het ‘Afvalcafé’, dat de BZ begin november samen met de gemeente hield, werden tal
van interessante weetjes uitgewisseld. Ambtenaar Richard van der Krieken stelde in een
heldere en informatieve presentatie zo’n beetje alles aan de orde wat met afval en
afvalverwerking te maken heeft. Waarmee hij menig vraag uitlokte. De avond werd goed
bezocht.
Meer weten over wat er zoal ter sprake kwam? Op onze website vindt u de presentatie van
Richard van der Krieken en een samenvatting van weetjes over afval(verwerking). Bij
gebleken belangstelling is er een kans dat wij het ‘Afvalcafé’ nog eens herhalen.
Verderop in dit infobulletin vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Gemeente zegt toe op te treden
tegen overlast Beekweide-feest
De gemeente gaat bezien hoe de overlast die het jaarlijkse festival Creek Meadow op de
Beekweide veroorzaakt, binnen de perken gehouden kan worden. Die belofte kreeg de BZ in
een gesprek over dat onderwerp. Al enkele jaren achtereen lapt de festivalorganisatie de
vergunning aan haar laars en treedt de gemeente niet op tegen de overlast. Met name de
hoeveelheid geluid, het late tijdstip waarop er nog herrie wordt gemaakt en de rommel die
na afloop niet wordt opgeruimd, zijn veel omwonenden van de Beekweide een doorn in het
oog. De BZ heeft dat herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente. Deze keer kregen we de
toezegging dat de gemeente goed gaat bekijken hoe de overlast kan worden beperkt en dat
de vergunning samen met de organisatie tegen het licht gehouden zal worden.
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Kerk van Zesgehuchten met
zuinige LED-lampen verlicht
Misschien is het u nog niet opgevallen: de kerk van Zesgehuchten is sinds enige tijd verlicht.
Niet met lichtbakken die het gebouw aanstralen, maar met LED-lampen die door de
galmgaten van de toren schijnen. Een werkgroepje binnen het project Woon- en
Leefomgeving heeft dat voor elkaar weten te krijgen. Alles afwegende bleek zuinige LEDverlichting de beste – en uit het oogpunt van milieu meest verantwoorde – manier om dit
stukje cultureel erfgoed in Zesgehuchten ook na zonsondergang te etaleren.
Proef bewijst: stroomuitval
bij onweer is te voorkomen
De aanpak om stroomuitval als gevolg van onweer te voorkómen, is adequaat gebleken. Op
initiatief van de BZ werd afgelopen zomerperiode bij twee gezinnen een proefopstelling
uitgetest. Anders dan in andere jaren viel bij hen de stroom geen enkele keer uit; dus mogen
we concluderen dat de proef is geslaagd. De volgende stap is nu dat wij een collectieve
prijsafspraak met het installatiebedrijf proberen te maken. Over enige tijd hopen wij alle
Zesgehuchtense gezinnen die na menig donderklap weer eens ‘in het donker zaten’, een
aantrekkelijk aanbod te kunnen doen dat hen van deze overlast bevrijdt.
Jaarvergadering BZ: komt
u ook op 26 januari 2012?
De BZ houdt op donderdagavond 26 januari aanstaande haar 25e algemene
ledenvergadering. U bent er weer van harte welkom. Wij zullen er weer verantwoording
afleggen over wat we het voorbije jaar voor de Zesgehuchtense gemeenschap hebben
gedaan. Verder staat ondermeer de (her)verkiezing van het bestuur op de agenda. Is een
bestuurs- of commissiefunctie iets voor u? Aarzel dan niet om het ons te laten weten. Wij
praten u graag bij over onze activiteiten, de tijd die ermee gemoeid is en wat we u te bieden
hebben c.q. van u vragen. Vers bloed is voor elke vereniging belangrijk. Binnenkort ontvangt
u een separate uitnodiging voor de jaarvergadering.
BZ komt in 2012
weer naar u toe
De BZ heeft zich voorgenomen om ook in 2012 weer naar u toe te komen.
Buurtbijeenkomsten blijken een prima manier om eventueel ongerief in de directe omgeving
boven tafel te krijgen. Mede omdat de drempel om vrijuit te spreken er laag is. Daarom gaan
we daarmee door. Natuurlijk kunt u uw klachten, wensen, suggesties, vragen en zo meer ook
op andere manieren aan ons kwijt. Schiet gerust ons secretariaat of afzonderlijke bestuursof commissieleden aan. Of neem via onze website contact met ons op. Wij beloven u dat u
altijd een reactie terugkrijgt.
Kom op met uw ideeën
voor cadeau 25-jarige BZ
Zoals u weet, biedt de BZ in lustrumjaren een cadeau – in de vorm van een blijvende
herinnering – aan de bevolking van Zesgehuchten aan. In 2012, het jaar dat we 25 jaar
bestaan, gaan we dat zeker weer doen. Op onze omroep om met ideeën op de proppen te
komen zijn tot nu toe enkele reacties binnengekomen. Daaronder: een kopergravure van
Zesgehuchten, muziekkiosk op de Beekweide, wijkplattegronden en – inmiddels gerealiseerd
– verlichting van de kerk. Onze dank daarvoor! Maar méér suggesties zijn welkom. Brengt de
kersttijd u op creatieve ideeën, dan horen wij dat graag.
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Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 12 januari a.s., 20.30 uur.
De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat).

Diverse wetenswaardigheden over
afval(verwerking) in Geldrop Mierlo
Het ‘Afvalcafé’, de avond over afval(verwerking) die BZ en gemeente onlangs belegden,
leverde veel wetenswaardigheden op. Omdat wij denken dat die ook interessant zijn voor de
leden die daar niet aanwezig waren, vatten wij de belangrijkste hieronder voor u samen.

Restafval
Wordt verbrand. In 2010 4.670 ton (585 vrachtwagens) ingezameld. Kost de gemeente het
meeste van al het afval: € 140 per ton.
Gft (groenten-, fruit-, tuinafval)
Wordt compost van gemaakt (in Deurne). De daarbij vrijkomende biogassen worden
opgewaardeerd naar aardgas, dat in het aardgasnetwerk wordt gepompt.
In 2010 2.000 ton (200 vrachtwagens) opgehaald. Per ton kost dit € 55.
Papier
Levert de gemeente circa € 300.000 op. Kosten circa € 220.000. In Mierlo halen verenigingen
oud papier op. Zij krijgen daar circa € 25.000 voor. Gemeente overweegt invoering van
papiercontainers aan huis. Inzameling mag daardoor niet duurder worden. In 2010 3.285 ton
(410 vrachtwagens) opgehaald.
Plastic
Gaat via overslagbedrijf in Acht naar Duitsland. Opbrengst is circa € 100.000 meer dan dat
het ophalen kost. Gemeente betaalt € 33 voor 1.000 afvalzakken. Let op: alleen
kunststofverpakkingen bij plastic afval, dus bijv. geen plastic bekertjes. En: doppen van
flessen afhalen, omdat de fles anders te hard is om te pletten. In 2010 510 ton (340
vrachtwagens) opgehaald.
Glas
Levert € 50 per ton op. Inhoud bovengrondse container = 2,5 m3; ondergronds: 5 m3. Alle
containers worden gaandeweg ondergronds; allemaal ineens vervangen is te duur.
Bovengrondse containers zien er vaak niet uit: gaan nu onderhanden genomen worden. Bij
lediging wordt voortaan ook de omgeving van de container glasvrij gemaakt. In 2010 818 ton
(75 vrachtwagens) opgehaald.
Textiel
Er zijn diverse inzamelaars. Het Goed verzamelt alles in Emmeloord; daar wordt het
uitgezocht en verdeeld onder de winkels van Het Goed. Charitatieve instellingen zamelen
ook in; soms wordt het verkocht en van het geld dat dit oplevert worden projecten in de
derde wereld gefinancierd.
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Het Goed
Heeft een contract met de gemeente: moet 400 ton spullen innemen en 75% daarvan
hergebruiken. Als Het Goed hieraan voldoet, dan krijgt het € 46.000 van de gemeente; zo
niet, dan wordt het bedrag aangepast. De afspraak is dat Het Goed alle huisraad die
bruikbaar en functioneel is ophaalt of inneemt. Klachten hierover a.u.b. aan de gemeente
doorgeven. Het Goed, dat mensen met een uitkering inzet om werkervaring op te doen,
zamelt ook wit- en bruingoed in; het is verplicht om deze spullen op te halen. In 2010 424 ton
(90 vrachtwagens) ingenomen.
Milieustraat
Het idee is om niet meer contant af te laten rekenen bij de milieustraat, maar bezoeken via
het pasje te laten bijschrijven op de rekening die de burger krijgt voor het aanbieden van de
containers. In 2013 vertrekt Gustaaf. Dan ontstaat er ruimte om de milieustraat anders in te
delen. Gedacht wordt aan een nieuwe in gang via het Industriepark; dus niet meer via het
Emopad, zodat daar geen files meer ontstaan. Milieustraat kost 1,2 miljoen euro; opbrengst:
€ 200.000. In 2010 6.150 ton (820 vrachtwagens) ingenomen.
In 2010 werd in totaal 18.082.000 kilo huisvuil opgehaald; dat is 470 kilo per inwoner. De
hieraan verbonden kosten zijn € 4.470.000.
Eventuele veranderingen
In het verleden werd het gft in de flats apart ingezameld. Sinds 2010 niet meer. In de praktijk
bleek er maar 30% gft in te zitten; de rest was ander afval. Voorkomen dat dit andere afval
bij het gft van de laagbouw kwam, was noodzakelijk (omdat je dan het dure tarief voor
restafval betaalt ), maar in de praktijk ondoenlijk.
Mogelijk worden er in de toekomst in de wijken grote bakken neergezet om snoeiafval in te
deponeren.
De gemeente gaat een proef doen met het huis aan huis ophalen van drankkartons en blik.
Gft wordt met ingang van 2012 in de maanden januari, februari en december maar eens in de
4 weken opgehaald.
Geldrop-Mierlo haalt veel papier, glas en kunststof op in vergelijking met andere gemeentes
van vergelijkbare grootte, die al dan niet met een diftar-systeem werken (diftar =
gedifferentieerd tarief).
De afvaltarieven voor 2012: (behoeft nog goedkeuring van de gemeenteraad)
vast recht: -/- 10%; gft: -/- 15%; restafval: -/- 3%; hoogbouw: + 3%.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

De BZ wenst u en de uwen heel prettige feestdagen
en, vooral, een gezond en gelukkig 2012.

