
Verslag van de informatiebijeenkomst over de afval enquête in het Oude dorp. 
 
 
Woensdag 11 november is via een livestream een informatiebijeenkomst gehouden over de 
resultaten van de afval enquête in het Oude dorp. Wethouder Nathanaël Middelkoop en 
beleidsadviseur milieu en duurzaamheid Rob Gort gaven een toelichting op de resultaten.  
 
Het was de 1e keer dat een informatieavond via een livestream (digitaal) werd 
gehouden.  
De informatiebijeenkomst werd door het coronavirus en door de wisseling van de portefeuille 
afvalinzameling naar wethouder Middelkoop later dan gepland georganiseerd. De 
presentatie werd afgewisseld met vragen over afvalinzameling die via Kahoot konden 
worden beantwoord. Door een vertraging in de livestream was er soms niet genoeg tijd voor 
de deelnemers om de vragen te beantwoorden. Hierdoor konden we geen representatieve 
indruk krijgen van de antwoorden. Tijdens de livestream was er gelegenheid om via 
Whatsapp en mail te reageren en vragen te stellen. Hier werd gebruik van gemaakt, vooral 
via Whatsapp. 
 
Hieronder leest u wat de belangrijkste vragen / opmerkingen waren. 
 

 Komt er een container voor plastic afval? 
Dit is nu nog niet duidelijk maar zodra hier meer over bekend is, komen we hierop 
terug.   

 Er staan regelmatig vuilcontainers en PMD zakken aan de voorkant van huizen 
buiten de ophaaldag om. Wat wordt hieraan gedaan? 
Inwoners mogen hun containers en PMD-zakken alleen op de dag van ophalen op 
straat zetten. Dit communiceren we ook naar de inwoners van het Oude dorp.  

 Vooral in het weekend ligt er regelmatig zwerfvuil en glas in het Oude Dorp.  
Het Cleanteam ruimt zwerfvuil door de week op. In het weekend is dit lastiger.  
De gemeente neemt dit punt mee in de evaluatie en zal met Wijkbeheer en 
Communicatie bespreken hoe we zwerfafval kunnen verminderen. We zullen 
hiervoor ook het gesprek en de samenwerking zoeken met bewoners, ondernemers 
en toerisme.  

 Tijdens de bijeenkomst heeft iemand zich aangemeld als afvalcoach. Hartelijk dank 
hiervoor!  

 
De livestream is terug te kijken op de website www.urk.nl onder Wonen en leven 
Klik daarna op de link Afval. Ook de presentatie is op deze plaats te vinden.  
 
Wilt u meedenken en meepraten over afvalinzameling in het Oude Dorp?  
U kunt zich nog aanmelden om deel te nemen in de klankbordgroep. Dat kan tot 15 
november 2020 via het e-mailadres: afval@urk.nl. Dus wees er snel bij! 
 
Of lijkt het u iets om aan de slag te gaan als afvalcoach?.  
Als afvalcoach geeft u inwoners met vragen over afvalinzameling, tips over bijvoorbeeld het 
scheiden van afval.  
 
Heeft u andere vragen of wilt u nog iets weten over de enquête?  
Neem dan contact op via het bovenstaande e-mailadres of bel met gemeente Urk: tel. 0527-
689868.  

http://www.urk.nl/
mailto:afval@urk.nl

