
Een wanvertoning voor het volk.

Dinsdagavond was het dan zover. De gemeenteraad in Almelo ging zich buigen over het te voeren 
afvalbeleid, maar was eigenlijk overbodig. Het is eigenlijk niet meer nodig om nog te debatteren in 
Almelo omdat van tevoren al vast staat welke kant het op gaat. Ben de politiek nu een tijdje aan het 
volgen, nog wel van afstand, maar zie nu hoe het er echt aan toe gaat. De drie grote partijen maken 
de dienst uit en dan praat ik natuurlijk over de VVD, CDA en PvdA. Op zich hoeft dat niet erg te zijn als
men ook de burger serieus bij een behoorlijk bestuur zou betrekken, maar die klassieke fout werd 
weer eens gemaakt door dit niet te doen. De aversie tegen deze partijen zal alleen maar toenemen.

Zo heb ik, voordat deze raadsvergadering plaats vond alle raadsleden (behalve die van de VVD) 
gemaild of ze nog wat konden betekenen omtrent het tegenhouden van het maar 1 keer per 4 weken 
ophalen van de grijze container (restafvalcontainer).  Er was al grote weerstand onder de Almelose 
bevolking tegen deze nieuwe maatregel. Over het scheiden van afval kon wel gesproken worden, 
maar niet over de frequentievermindering van het ledigen van de eerder genoemde afvalbak.

Burgerbelangen Almelo had allang door dat de weerstand enorm was en startte een petitie om het 1 
keer per 2 weken ledigen in stand te houden. De petitie was voor aanvang van de vergadering 
inmiddels ondertekend door 1400 inwoners en dat in zo’n 3 dagen tijd. Dat moet toch een signaal zijn
denk je dan.  Vervolgens heeft Burgerbelangen Almelo ook nog gebruik gemaakt van het recht van 
inspraak en daarbij een goede tekst gepresenteerd aan het college en de raad. Het college heeft dit 
afvalbeleidsplan natuurlijk bedacht en niet wethouder Johan Andela (VVD) alleen, voor alle 
duidelijkheid. De tekst van het recht van inspraak staat iets verderop vermeldt.

Iedereen die je op straat tegen kwam sprak er schande van dat dit zonder enig overleg met de 
bevolking zou gaan gebeuren, maar dat is blijkbaar de normale gang van zaken hier in Almelo.  Men 
bedenkt iets, raadpleegt nooit de burgerbevolking, maar zet de plannen door.  Zoals eerder vermeldt 
heb ik de meeste raadsleden gemaild en van de kleine fracties kreeg ik een keurig antwoord. Echter 
van de PvdA en CDA helemaal geen respons. Nu snap ik wel dat men niet over elk onderwerp kan 
gaan mailen, maar dit is toch wel iets wat politiek heel gevoelig ligt. De partijen weten best wel dat er
heel veel onvrede was via o.a. social media en de gewone media en toch trekt men zich daar niets 
van aan. En daar zit nu het grote probleem. De grotere partijen vinden het niet zo belangrijk wat wij 
als gewone mensen vinden en hoe we ons enorm voor joker laten zetten. 

Dan was er voorafgaand ook nog een proef in een gedeelte van de wijk Windmolenbroek om te kijken
hoe de mensen zouden reageren op het nieuwe afvalbeleid, dus met het scheiden van afval en het 
invullen van enquêtes daarbij. Hierin kwam al snel naar voren dat afvalscheiding niet het grootste 
probleem was, maar men had problemen met het niet ophalen van de restafvalcontainer.

Uiteindelijk was er dan de raadsvergadering en die begon zoals gezegd met onderstaande recht van 
inspraak ingesproken door Burgerbelangen Almelo.  Je zou na zo’n prima stuk tekst verwachten dat er
wel een raadslid of iemand van het college een reactie zou geven of een kritische vraag zou stellen, 
maar nee, niets van dit alles. Hieronder dan eerst de tekst van de inspreker en oordeelt u zelf.




