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Geachte leden van de Raad, 
  
Op tien locaties binnen de gemeentegrenzen zijn ondergrondse containers aanwezig als 
brengvoorziening voor diverse afvalstromen. Deze containers  zijn inmiddels bijna 20 jaar oud en 
vertonen gebreken die niet alleen het legen bemoeilijken, maar ook kunnen leiden tot 
gevaarzetting voor de directe omgeving. De containers worden momenteel geleased van Renewi. 
 
Omdat containers niet meer veilig geleegd kunnen worden, zijn vrijdag 16 november de 
glascontainers op de parkeerplaats bij de Aldi aan de Koningswinkelstraat afgesloten. Er is samen 
met Renewi gezorgd voor vervangende bovengrondse containers. Ook op andere plekken kunnen 
eventueel bovengrondse, tijdelijk containers noodzakelijk zijn. 
 
Inmiddels is het spoor van eind 2017 weer opgepakt om te komen tot een duurzame vervanging van 
de oude containers.  Het college heeft daartoe op 4 december besloten over te gaan tot vervanging 
van containers op korte termijn. Deze containers worden geleased via een 
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Maastricht. Maastricht verzorgt ook al de huis-aan-
huis inzameling en samen met Meerssen vormen wij de GR Milieuparken Geul en Maas. 
 
Aangezien blik via de PMD-zakken wordt ingezameld en het scheiden van bruin en groen glas niet 
meer noodzakelijk is door verbeterde sorteersystemen, is gekozen voor het plaatsen van een 
grotere gecombineerde container voor wit en bont glas. Dat betekent dat we twee oude 
glascontainers zullen vervangen door een nieuwe grotere container voor wit en bont glas. 
 
Behalve glascontainers zullen er op alle locaties ook containers worden geplaatst voor een andere 
materiaal stroom. Hierbij is voorlopig gekozen voor textiel eventueel gecombineerd met afgedankte 
kleine elektrische apparaten. Afhankelijk van ontwikkelingen in de toekomst kunnen deze 
containers worden gebruikt voor andere materialen. Mogelijk dat dan de toegang geregeld wordt via 
de Milieupas. 
 
Alle containers worden voorzien van een vul-graad systeem. Dit systeem borgt het op tijd 
leegmaken van de betreffende containers.  
 
Op de locaties aan de Koningswinkelstraat en op het Berkelplein zal een extra glascontainer worden 
geplaatst. Alle locaties worden voorzien van de eerder genoemde extra container. De bovengrondse 
containers bij de Supermarkt in Berg worden verwijderd. Als vervanger zullen ondergrondse 
containers op de parkeerplaats bij het Vöske worden geplaatst. Alle locaties zijn in de bijlage 
aangegeven. 
 
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
drs. R. Meijers 
wethouder 
 
Bijlage: Locaties ondergrondse containers 


