Voorbeeldbrief gemeente A2/1F

Ons kenmerk: 10.00100517
Project: afval
Datum: 18 maart 2017

Gemeente

Leesdijk

Geachte meneer, mevrouw, beste buurtbewoner,
Deze brief gaat over afval. Het ophalen en verwerken van afval in de gemeente
Leesdijk moet namelijk anders. Dat is nodig voor het milieu.
De gemeente werkt daarom aan een nieuw afval-beleid. U kunt ons helpen, door
mee te denken. Dit kan tijdens een bijeenkomst op 8 april.
Wat heeft ons afval met het milieu te maken?
Bij het verbranden van ons afval komen er veel vuile stoffen in de lucht.
Deze zijn slecht voor het milieu. Doordat er veel van die stoffen in de lucht komen,
gaat de temperatuur op aarde omhoog. Hierdoor verandert ons klimaat. Daar
gaan we last van krijgen.
Wat kan onze gemeente doen?
De gemeente wil zorgen voor een schonere lucht. Dat betekent dat we moeten
nadenken over wat er beter kan. Kunnen we bijvoorbeeld meer afval scheiden
en meer opnieuw gebruiken? Er hoeft dan minder verbrand te worden.
Dan blijft de lucht dus schoner.
Wat vindt u?
De gemeente wil graag dat de inwoners meedenken. Wat vindt u bijvoorbeeld van:
- Hoe kan het afval het beste worden ingezameld?
- Zijn de rol-emmers handig?
- Is het inzamelen van het grofvuil op de gemeentewerf praktisch voor u?
- Kunt u het oud papier goed kwijt?
- Heeft u voorstellen voor de verbetering?
Komt u ook?
Naar wat : Naar de bijeenkomst over een nieuw afval-beleid.
Voor wie : Elke inwoner van de gemeente Leesdijk is van harte welkom.
Wanneer : maandag 8 april
Waar
: de raadszaal van het stadhuis in Leesdijk
Hoe laat
: van 19:30 tot 21:30 uur
Inhoud

: De teamleider afval, mevrouw Vermeern houdt een korte inleiding.
Daarna gaat de gemeente met de inwoners in gesprek.
De wethouder, meneer Wouterson, is er ook.

Aanmelden : graag vóór maandag 1 april via communicatie@leesdijk.nl.
U kunt ons ook bellen 045 – 234 54 88. Vraag dan naar mevrouw
Jansen.
Met vriendelijke groet,
Janneke Vermeern
Teamleider Afval, Gemeente Leesdijk

Postbus 6543, 5402 AB Leesdijk | Poststraat 104, 5415 BC Leesdijk | T 045 234 54 88 | W www.leesdijk.nl/stadsontwikkeling

Voorbeeldbrief gemeente B1/2F

Gemeente
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Leesdijk

Aan de bewoners van dit adres.
Geachte meneer, mevrouw, beste buurtbewoner,
De gemeente Leesdijk werkt aan een nieuw afvalbeleid. Een beleid dat past bij de
huidige tijd, maar ook bij de mogelijkheden van de gemeente en de wensen en
voorkeuren van onze inwoners. Daarom willen wij u vragen om met ons mee te
denken. Dat kan tijdens een speciale bijeenkomst op maandag 8 april.
Nieuw afvalbeleid
Het klimaat verandert, doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.
Volgens wetenschappers is de CO2-uitstoot een van de boosdoeners.
CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de verbranding van gas, olie en kolen.
Bij de verbranding van afval komt er ook veel CO2 vrij. Gemeentes in Nederland
kunnen met een duurzame afvalverwerking zorgen voor minder CO2-uitstoot.
Door afval beter te scheiden en te hergebruiken, hoeft er immers minder afval
verbrand te worden.
De gemeente wil bekijken of de huidige manier van afvalinzameling en -verwerking
in Leesdijk nog wel voldoende milieuvriendelijk is. Kunnen we het misschien
slimmer aanpakken, zodat meer afval wordt gescheiden en mogelijk hergebruikt?
Om dit te bereiken, werkt de gemeente aan een nieuw afvalbeleidsplan.
De gemeente wil graag weten wat de inwoners vinden van de manier waarop afval
ingezameld wordt. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van de rolemmers. Of aan
het inzamelpunt van grofvuil op de gemeentewerf. Maar ook aan bijvoorbeeld het
ophalen van oud papier. Wat vindt u goed aan de huidige manier van afvalinzameling
en wat kan beter? Graag horen we uw ideeën en oplossingen voor een betere
afvalinzameling en -verwerking.
Komt u ook?
De bijeenkomst op maandagavond 8 april is een discussieavond. Na een korte
inleiding gaat de gemeente met u in gesprek. Elke inwoner van Leesdijk is van
harte uitgenodigd. De avond vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis in Leesdijk.
We starten om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur. Ook wethouder
Johan Wouterson is tijdens deze avond aanwezig om uw reacties en ideeën te
horen.
Wij horen graag voor 1 april of wij op 8 april op uw komst mogen rekenen.
Meld u daarom vandaag nog aan via communicatie@leesdijk.nl.
Met vriendelijke groet,
Janneke Vermeern
Teamleider Afval, Gemeente Leesdijk
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