Beijum is tegen DIFTAR.
Redenen hiervoor zijn:






Verdere verloedering in de wijk, meer dumping van afval, grofvuil etc. in de openbare ruimte.
De gemeente Groningen kan de hand in eigen boezem steken aangaande het steeds verder
verloederen van de openbare ruimte. Met het naar beneden stellen bijstellen van de Borg
Norm, (met als resultaat dat er minder geld naar stadsbeheer gaat dus minder geld is voor
onderhoud) is de huidige verloedering ingezet. Achterstallig, gedeeltelijk en niet ingepland
onderhoud is zeker debet aan het huidige beeld in o.a. Beijum. De inzet van vele vrijwilligers
wordt op deze wijze teniet gedaan. Men begint steeds meer te denken; Waar doe ik het
voor! Invoering van het voorgestelde DIFTAR zal hier geen positieve draai aan geven.
Handhaving, uitgebreid met 3 handhavers zoals genoemd in de stukken voor de raad, heeft
men geen vertrouwen in, dit gezien de huidige situatie aangaande het voornoemde punt.
Handhaving is niets van te merken en is tot op heden ook nooit cijfermatig kenbaar gemaakt.
Op de gehouden informatieavond van 100% Groningen is naar voren gekomen dat het
DIFTAR plan aan diverse kanten rommelt. Te veel zaken kunnen (eventueel) “achteraf “ dus
pas na invoering aangepast worden.
Vooral bewoners die nu af en toe hun omgeving ontdoen van zwerfvuil en groenafval zijn
geen duidelijke regels voor. Alleen als men het consequent doet dan valt er wat “te regelen”.
Een slot op de containers kan eventueel indien er in bepaalde heerden veelvuldig misbruik
van de buurcontainer gemaakt wordt. Dit is willekeur en is de omgekeerde wereld. Invoering
moet helder en duidelijk zijn met omlijnde kaders en regels waarbinnen en waarmee gewerkt
moet worden, duidelijkheid voor zowel de bewoners alsmede de verantwoordelijken en
medewerkers vanuit de gemeente.

 Het invoeren van DIFTAR levert de bewoners te weinig beloning cq. voordeel op.
 Voordeel en een betere afvalscheiding/vermindering valt pas te behalen indien men
fabrikanten aanspreekt op hun manier van verpakken. Het huidige verpakkingsgedrag van
fabrikanten laat zeker te wensen over.
Het afschaffen van het gratis ophalen van grofvuil op afroep is voor de wijk Beijum (en ook voor
andere wijken) een onduidelijke en betreurenswaardige beslissing van de Gemeenteraad.
Verloedering en vervuiling van de openbare ruimte is daarmee een feit geworden hetgeen, mogen
wij hopelijk aannemen, toch niet de bedoeling was? Feit is dat het niet meer ophalen de gemeente
in 2015 een kleine € 400.000 heeft opgeleverd, omgerekend nog geen € 3,00 per huishouden(
121.157) . Wat is dan de winst. In Beijum zeggen we: Ik betaal die 3 euro via de afvalstoffenheffing
graag extra indien daarmee de oude situatie weer terugkomt.
Beijumers zijn van mening dat de gemeente steeds meer op de stoel van een ondernemer gaat zitten
en dat dit geen goede ontwikkeling is.

Andere mogelijkheden om tot een betere afvalscheiding te komen


Eens per 2 maanden een Milieustraat in Beijum, b.v. bij
o Locatie Dom Helder Camara school
o De Kleihorn (parkeerplaats Fultsemaheerd)
o PKN de Bron (parkeerplaats Bentismaheerd)
 Het verveelvoudigen van inleverpunten voor papier/karton, plastic en glas
o Per (nader te bepalen) gebied in de wijk, minimaal 8 meer ondergrondse
inleverpunten
 Waar heerden het op prijs stellen (en die zijn er) beschikbaar stellen van papier/karton
containers
In meerdere steden en plaatsen werken bewoners met 3 of meer containers t.b.v . een
betere afvalscheiding.
In Groningen gaat men van het ene uiterste (2 containers) naar het andere uiterste Lees
DIFTAR
 “Beloning” voor constante vrijwilligers die de wijk opschonen Meer waardering en beloning
voor de buurtconciërges in de wijk vanuit de gemeente. Zij doen dit werk op vrijwillige basis,
werk waar eigenlijk de gemeente verantwoordelijk voor is inclusief haar stakeholders.
 Statiegeld heffen op kleine plastic flesjes en ook op dranken in blik.
Ondanks dat er in Beijum diverse initiatieven ontplooit zijn voor het gratis ophalen (of tegen een
redelijke vergoeding) voor het ophalen van papier/karton en zelfs grofvuil, moeten wij helaas
constateren dat er steeds meer verloedering van de openbare ruimte in de wijk plaats vindt. Beijum
telt vele (jonge) gezinnen die op het sociale minimum zitten. Het invoeren van DIFTAR (en het
afschaffen van de grofvuilregeling) is geen positieve ontwikkeling voor deze groep. Ook de ouderen
worden hiervan de dupe en daarnaast, wie mag de problemen oplossen? Jawel de vrijwilligers!
Humanitas en andere betrokken bewoners.
Raad denk goed na en ga bij u zelf ten rade en luister naar uw achterban voordat het een
verkeerde kant op gaat. (U zit er voor ons en wellicht krijgt u volgend jaar anders de bons!)
Namens de Bewonersorganisatie Beijum,
Rein van der Velde, voorzitter

