I

lntroductie van
BEST-tas had

'correcte/ gekund
Zo verdwijnt er dik duizend ton

vervolg van eerste regiopagina

.ii,,,

,',i-ií-rhï"t De gemeente Apel-

doorn erkent dat het beter was geweest de Apeldoornse hulporganisaties vooraf in te lichten over de
invoering van de BEST-tas. Niettemin is er geen weg terug en ziet de
gemeente grote voordelen van de

aan textiel per jaar in de grijze con-

tainers. ,,En zzz ton aan elektroniDit dus ondanks de best.rande
voorzieningen als de milietrstraat,
ca.

kringloop en rommelmarkten."
Dat het reduceren van de afval-

berg geld kost, staat voor

de

woordvoerder buiten kijí.,,ledere

investering moet terugverdiend

nieuwe tas.

worden", weet ook Schuiling, die

,,Wii hebben twee grote organisaties (Leger des Heils en Reshare,
red.) vooraf ingelicht", stelt woordvoerder Toon Schuiling. ,,Wij hebben niet alle Apeldoornse hulporganisaties in kaart, maar een bre-

dere kennisgeving vooraf

was

meer correct geweest. Dat zal de
gemeente tiidens het gesprek met
de organisaties (vanochtend, red.)
ook aangeven."

De gemeente is alle organis.rties bijzonder dankbaar voor hun
inzet. mear constateert niettemin
dat het 'r-riet genoeg' is. ,,Wif wil1en het aandeel restafval echt omlaag brengen". vertèlt Schuiling.

stelt dat de invoering van de
BEST-ras het inzamelingstraject
'vergemakkelijkt'.,.Hiermee wor-

den de kosten gedrukt. Bijkomend aspect is dat werkgeiegenheid wordt gegenereerd. En dat
vinden u,ij ook belangrijk."
Kort na de invoering van de tas

in Deventer werden op meerdere
plekken tassen uit de tuin of van
de stoep gejat. ,,Wij hebben kennis genomen van de ontwikkelin-

in zowel Deventer en Zutphen. Die ervaringen nemen wii
mee in Apeldoorn, al is een honderd procent waterdicht systeern
natuurlijk nooit helenraal mogegen

lijk", rneent de Apeldoornse

z-egs-

man.

Circulus-Berkel zamelt de BESTtassen eenmaal per acht weken in.
De tas is voor boeken, elektronische apparaten, speelgoed en textiel, 'ongeacht de staat'.
De BEST-tas wordt de komende
weken huis-aan-huis verspreid.
De tassen gaan naar kringloopbedrilf Foenix, waar de spullen worden gesorteerd. Herbruikbare spullen worden verkocht in de winkel,
overgebleven kleding en textiel
gaan naar Leger des Heils Reshare.
Onleesbare boeken worden verwerkt als oud papier, kapotte elektronica gaat naar WEEE Nederland
voor recycling.
Speelgoed dat niet verkocht kan
worden, gaat ook naar gespecialiseerde recyclebedrijven.

De BEST-tas wordt binnenkort
huis-aan-huis verspreid. Eigen foto

