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Onderwerp: Afval/Milieu
(Zwerf)afval
Wie wil er niet in een schone omgeving wonen.
Iedereen toch. Het vervelende is dat de gemeente
daar niet altijd alles aan kan doen. Je kunt niet
altijd voorkomen dat mensen afval dumpen of
gewoon kleinschalig een flesje of blikje
weggooien. Of dat bij een (ondergrondse)
container afval, glas of wat dan ook wordt
geplaatst. Samen voor Valkenswaard is daarom
voor sociale controle en het regelen van
voorzieningen. Maar daarnaast hechten we er
belang aan dat er vanuit de gemeente op wordt
toegezien. Wij zijn voorstander van actief toezien en handhaven op kleine vaak ergerlijke overlast als
zwerfvuil, hondenpoep, dumpingen e.d.. Dit soort kleine
dingen hebben vaak een grote impact op de omgeving,
omdat je er soms alle dagen tegen aan loopt.

Ongedierte
In Valkenswaard hebben we al een aantal jaren echt last
van ratten. Ook daar kunnen we samen wat aan doen.
Geen afval buiten betekent minder te eten voor die dieren.
Ondergrondse containers kunnen helpen. Betere
informatie van de gemeente over hoe het probleem aan te
pakken, is ook een wens.

Afvalinzameling en Cure
“Samen voor Valkenswaard” is een groot voorstander van het
scheiden van afval aan de bron. De meeste inwoners en ook onze
kinderen zijn dat al gewend. Papier, glas, plastic, GFT, schoenen en
textiel gaan vaak al in een afzonderlijke container, bak of zak. Dit
willen we verder stimuleren. Voor de inzameling van het afval
hebben we in Valkenswaard Cure. Een organisatie van de
gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Cure wil
echter een afvalverwerkende fabriek bouwen in Eindhoven. Kosten op dit moment zo’n 85 miljoen met
een garantstelling van miljoenen door Valkenswaard. Die fabriek betekent het einde van afvalscheiding

door gezinnen, maar is daarnaast leverancier van een eindproduct (meer dan 50% van wat er in gaat),
waar niemand een oplossing voor heeft. Je kunt het alleen verbranden of dumpen. En dat staat de
wetgeving nauwelijks toe. “Samen voor Valkenswaard” zal nooit instemmen met die
afvalverwerkingsfabriek. En nooit zullen wij instemmen om zelf niet mee te doen, maar wel ons afval
naar die fabriek te sturen als Eindhoven en Geldrop-Mierlo die gaan realiseren.
Voor ons gelden hier twee hele belangrijke punten:
1. Een (lokale) overheid hoort geen fabriek te runnen. Laat dat aan het bedrijfsleven.
2. Wij willen geen afvalproblemen verschuiven. Nog beter aan de bron scheiden is goedkoper en
levert meer rendement op.
Liever nog het hoogfrequent inzamelsysteem dat bv. plaatsvindt in een deel van Eersel, Best en Waalre.

Duurzaamheid
“Samen voor Valkenswaard” is een groot voorstander van
duurzaam bouwen maar vooral van duurzaam gedrag. Wij
kunnen met ons allen nog heel veel betekenen voor
elkaar en voor de aarde die we gebruiken.
Fossiele brandstoffen verdwijnen met grote stappen.
Denk aan ons aardgas. Dit moet wat ons betreft leiden tot
bouwplannen die daar ook vanuit gaan. Energieneutraal
bouwen en als het ook maar even kan met alternatieve
energievormen.
Het project Zonnepanelen van Valkenswaard i.s.m. een aantal andere gemeenten uit de regio juichen
wij toe. Ook mensen die op dit moment de centen niet hebben om panelen aan te schaffen, krijgen de
mogelijkheid om zonne-energie op te wekken. De gemeente schiet het bedrag voor en samen met een
lage rente betaal je in beperkte maandelijkse bedragen het bedrag terug. En al lang voordat de
afbetaling rond is, verdien je op de energie.

Is er dus een reden om voor Samen voor Valkenswaard te kiezen?

Jazeker!

